فهرست
شما چه گفته اید؟
کارتون ماه /سهیل اکبرپور
دیدهبان
از استخاره تا اعدام /سیمین روزگرد
آغوش مادر در پناه میلههاي زندان /حامد فرمند
دینداران و جامعه شناسی بدن؛ درندگی بر اعتراض به اپیالسیون /محمد محبی
روزنامه نگار یا فعال سیاسی؟ چه کسی دروغ ظریف را توجیه میکند؟ /کامبیز غفوري
دوگانگی ظریف! /امید حبیبینیا
روزنامهنگار زندانی انکار نمیشود /سام محموديسرابی
گفتگو با سحر ظهوري و شیوا عاملیراد ،دو تن از فعالین صنفی معلمان /محمد حبیبی
پیرامون پارادوکس اعدام قاتالن فرخنده؛ در گفتگو با محمد مصطفایی /فرناز کمالی
ایستادگی دو محمد و یک نرگس /علی کالئی
پروندهي ویژه؛ امنیت و شبکههاي اجتماعی
فرهنگ امنیت ،فرهنگ روزمره /حسین ترکاشوند
تجارت پنهان سانسور در ایران /ساموئل بختیاري
تاملی بر پدیدهي خشونت آنالین /مینا خاانی
نیک آهنگ کوثر :در حال ورود به دنیایی اورولی هستیم /سیاوش خرمگاه
معرفی کتاب؛ شبکههاي اجتماعی مجازي و سرمایههاي اجتماعی /مرتضی اسماعیلپور

3
3
4
5
7
10
15
19
20
22
25
29
31
32
35
37
39
43

ماهنامه ی حقوقی ،اجتماعی خط صلح
صاحب امتیاز :مجموعه فعاالن حقوق بشر در ایران
سردبیر :سیمین روزگرد
دبیر فرهنگی :رضا نجفی

دبیر اجتماعی :علی کالئی

طراح گرافیک :ایمان نیکی نژاد

همکاران این شماره  :محمد حبیبی ،حسین ترکاشوند ،محمد محبی ،فرناز کمالی ،مرتضی اسماعیلپور ،سام محمودي
سرابی ،ساموئل بختیاري ،سهیل اکبرپور ،حامد فرمند ،مینا خانی ،کامبیز غفوري ،امید حبیبینیا و سیاوش خرمگاه

ماهنامهي خط صلح حق ویرایش و تلخیص مطالب را براي خود محفوظ می دارد.
استفاده از مطلب خط صلح با ذکر منبع بالمانع است.
اطالعات تماس با ما :
Phone: +1 (571) 223 54 06

Address:

Fax:

12210 Fairfax Towne Center, Unit 911

E-mail: Info@ Peace-Mark.org

Fairfax VA 22033

+1 (571) 298 82 17

www.peace-mark.org

Web:

United State

شما چه گفته اید ،درباره ي ...
نرگس محمدي :قاچاقچیان مواد مخدر ،قربانیان فقر هستند /علی کالئی
مسعود نصیري پورطوسی :عامل اصلی وجود قاچاق و قاچاقچی خود قوانین ضعیف و غلط
هرمملکتی است و براي کسانی که این نقطه ضعف را می شناسند ،اعدام و به بند کشیدن
آنان خود به معنی تسریع در تولید مثل آنان است .عالج را متخصصین وکنندگان کار
میدانند که نه به زندان و مرگ احتیاج است و نه به بگیروببندها؛ البته اگر آقایان مافیا اجازه
دهند و با درآمد کمی کمتر بسازند.
چاکر صالح پور :تازه ترین محکومان به اعدام مواد مخدر حوزه ي روستایى بخش مرکزى
شهرستان ساحلى کنارك استان سیستان و بلوچستان  01نفراندکه حکم اعدام آن ها در بندر لنگه ي هرمزگان صادر
شده است و هم اکنون در زندان شهرك بندر عباس به سر مىبرند و جز یک نفر بقیه زیر خط فقر هستند؛ از فقیرترین
و محرومترین خانوادههاي زیر فقر روستایى .آن ها کارگر دریایى هستند که در قبال وعدهي دریافت یک میلیون تومان
مزد ریسک مرگآور را پذیرفته اند .سوداگران مرگ با سواستفاده از فقرمطلق روستاییان زیرخط فقر را اغفال کرده و به
این بال گرفتارمیکنند...
حسین کیا :خانم محمدي؛ این توجیه بسیار اشتباهی است .هر جرم و جنایتی را میشود اینطور توجیه کرد و در نتیجه
هیچ انسانی به خاطر هیچ جرمی نباید مجازات شود! قاچاقچی مواد مخدر یک مجرم درجه اول در همه جاي دنیاست اما سزاوار اعدام هم نیست.

فرزاد کمانگر ،معلمی که درس عشق میداد /محمد حبیبی
داوود رمضانزاده :بسیاري از دوست و نزدیکانم را اعدام کردند که اگر فقط اسامى آنها را روى کاغذ بیاورم ،کتاب قطورى مىشود ولى با اینکه
فرزاد را از طریق نوشتههایش مىشناسم ،اما هرگز در این سالها نتوانستم چهرهي مهربان و دوست داشتنى اش را از جلوى چشمم دور کنم .چه
معصومانه بر خاك افتاد و چه حیف شد؛ صاحب آن قلم مىتوانست نویسندهي بزرگى شود ...روحش شاد.
سیما حسینی :فرزاد کمانگر ،یکی از اسطورههاي زمان ماست و من نمی دانم ما و تاریخ تا چه حد لیاقت داریم که قدر او را بدانیم .از ماهنامهي
شما متشکرم که براي سالگرد اعدام او این مطلب را منتشر کرده است اما باید براي او و شناساندن بیش تر شخصیت اش به آیندگان ،کتاب ها

نوشت .کسانی که به شاگردان و کالس هاي درسی او دسترسی دارند ،باید بروند و در این خصوص تحقیق کنند .چه بسا داستانهایی که حتی میتوان از زبان و یا قلم او
به دست آورد تا بعدها براي کودکانمان روایت کنیم؛ البته بماند که به تازگی و پس از گفته هاي مهراب قاسم خوانی در صفحه ي ایناستاگرامش در مورد قصه هاي صمد
بهرنگی ،موجی مبنی بر اینکه این طور داستان ها به درد کودکان نمیخورد و با روحیهي آنها جور درنمیآید ،به راه افتاده اما دنیاي ما همین است و باید به کودکانمان
هم اجازه دهیم که حقیقت را از همان ابتدا بدانند.

کارتون ماه
کاري از سهیل اکبرپور
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دیده بان
















بیش از هفت مورد از احکام محکومیتهاي محیطبانان طی تعاملی که با اولیاءدم ایجاد شد ،یا شکسته و یا کسب رضایت شد.
”کیوان صمیمى“ ،زندانى سیاسى محبوس در زندان رجایى شهر کرج ،با پایان دورهي محکومیت ،از زندان آزاد شد.
هزاران معلم در شهرهاي مختلف کشور صبح روز پنج شنبه  ۷۱ارديبهشت ماه در اعتراض به دستمزدهاي ناعادالنه ،تجمع سکوت برگزار کردند.
”احمد زیدآبادي“  ،روزنامه نگار و فعال سیاسی ،از زندان آزاد شد اما بالفاصله پس از آزادي ،به شهرستان گناباد تبعید شد.
شهردار تهران از مذاکرهي شهرداري و قوهي قضاییه براي تبدیل زندان و مجموعهي اوین به بوستان عمومی خبر داد.
مراحل ساخت زندان بزرگ تهران به پایان رسیده و آمادهي تحویل به بهره برداري است،
رئیس سازمان زندان ها مدعی شد که زندانیان در زندان هاي ایران مورد ”اذیت“ و ”آزار“ قرار نمی گیرند و حتی زندان هاي دانمارك هم در حد زندان هاي
جمهوري اسالمی نیست.
”محمدجواد ظریف“ ،مدعی شد که ”ما در ایران هیچ کسی را به خاطر عقیدهاش زندانی نمیکنیم“.
معترضان به اجراي مختلط کنسرتها در ماهشهر ،مانع از برگزاري کنسرت ”مهدي احمدوند“ شدند.
رئیس اتحادیه ي آرایشگران مردانه ،سوالریوم یا برداشتن زیر ابرو را از تخلفاتی دانست که در صورت مشاهده با آن برخورد میشود.
همزمان با آغاز تابستان ،گشتهاي ارشاد ،با پوشش شهروندان زن و سرنشینان خودروها در بزرگراههاي شهر تهران برخورد میکنند.
شماري از تندروها در قزوین طی نامهي سرگشاده اي خطاب به معاون سیاسی امنیتی استاندار این شهر به مخالفت با انجام اپیالسیون کامل بدن پرداختند.
هیات نظارت بر مطبوعات ماهنامهي ”زنان امروز“ به مدیر مسئولی ”شهال شرکت“ را توقیف کرد.
در آستانه ي برگزارى تجمع معلمان در هفدهم اردیبهشت ،فشارها بر فعالین صنفى معلمان به شکل کم سابقه اى افزایش یافت و حتی خانواده ي معلم
زندانى” ،رسول بداقى“ ،نیز از احضار در امان نماند.



رئیس هیات رسیدگی به تخلفات ناشران با اشاره به صدور  ۷۴۷راي در طول  ۷۱روز برگزاري نمایشگاه کتاب تهران ،از محرومیت  ۷۷۱ناشر از حضور در
نمایشگاه سال آینده خبر داد.




















غرفهي  ۹۲ناشر در بیست و هشتمین نمایشگاه بین المللی کتاب ،تعطیل شد.
به گفتهي وزیر ارتباطات فاز دوم فیلترینگ هوشمند تا دو ماه دیگر اجرایی میشود.
معاون سالمت ،اصالح و تربیت سازمان زندانهاي کشور ،از حضور بیش از  ۹هزار و  ۹۱۱متهم زیر  ۷۱سال در کانونهاي اصالح و تربیت کشور ،خبر داد.
افزایش دستگاه هاى پارازیت انداز در زندان رجایى شهر کرج و تشدید امواج ،موجب بروز سردرد و سرگیجهي زندانیان و اعتراض آنان شده است.
شرایط روحى و روانى ”بهروز آلخانى“ ،زندانى محکوم به اعدام که بیش از  ۵سال در زندان ارومیه محبوس بوده است ،نگران کننده است.
در پی اعتصاب کارگران لوله سازي خوزستان ،کارفرما بخش خصوصی کارخانه شش نفر از کارگران قدیمی را اخراج کرد.
حدود  ۷۵۱شهروند مهابادى طى اعتراضات اخیر بازداشت شدهاند.
”آتنا دائمى“ ،فعال مدنى در دادگاه بدوى ،به هفت سال زندان محکوم شد.
”نرگس محمدى“ ،فعال حقوق بشر ،با مراجعهي مامورین امنیتى به منزل شخصى اش بازداشت شد.
”محمود صالحى“” ،عثمان اسماعیلى“” ،ابراهیم مددي“” ،داوود رضوي“ و چند تن دیگر از فعالین کارگري ،در آستانهي روز جهانى کارگر بازداشت شدند.
مدیرعامل سازمان رفاه و خدمات اجتماعی شهرداري تهران از وجود بیش از  ۷۵هزار کارتن خواب در تهران خبر داد.
حدود  ۹۱۱کودك همراه مادرانشان ،در زندانهاي کشور هستند که از میان آنها  ۹۱کودك در ندامتگاه شهرري هستند.

زندان زاهدان با بیش از دوهزار زندانى و حدود  ٣۵۱زندانى محکوم به اعدام یکى از مراکز بزرگ نقض حقوق بشر در ایران محسوب مى شود.
هم اکنون  ٣۱۴هزار نفر از جمعیت زاهدان در حاشیهي شهر زندگی میکنند که  ۱۱هزار نفر از آنها ،آب آشامیدنی سالم نیز ندارند.
حکم  ۱۴ضربه شالق یک تن به اتهام آنچه شرارت و شرب خمر عنوان شده است ،در منطقهي شاهینویالي کرج به اجرا درآمد.
حکم  ۱۴ضربه شالق تعزیري در خصوص متهم خرید و فروش مواد مخدر ،در مالءعام و در یکی از میادین شهر نهاوند اجرا شد.
”عبدالواحد گمشادزهی“ ،ز ندانی  ۷۲ساله ،در اثر عدم رسیدگی هاي پزشکی ،در زندان زاهدان درگذشت.
در کمتر از  ۹ماه از آغاز سال  ۲۴تاکنون ،در اثر تیراندازي مستقیم ماموران انتظامی و امنیتی ،دستکم  ۷۵نفر از شهروندان در استان سیستان و بلوچستان
کشته و زخمی شدند.
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اجتماعی

از استخاره تا اعدام
معموالً فرد از یک ”عالم دینی“ میخواهد که دست به قرآن برده
و براي نیت وي استخاره نماید و البته افراد ممکن است در موارد
به زعم خود کم اهمیت تر ،خودشان دست به استخاره با قرآن
میزنند.
مشهورترین فرد در زمینه ي گرفتن استخاره در طی دستکم دو
دهه ي اخیر” ،مجید جعفري تبار“ است .پدر بزرگ وي محمد
صدوقی ،از روحانیون بنام شیعه ،عضو مجلس خبرگان قانون
اساسی و امام جمعه ي شهر یزد بود که در تیرماه سال 0630
توسط مخالفان حکومت ایران کشته شد و منابع رسمی جمهوري
اسالمی از او به عنوان ”چهارمین شهید محراب“ یاد میکنند.
مجید جعفري تبار که حسن روحانی ،رئیس دولت یازدهم نیز در
ارديبهشت سال  0631و در سفر تبلیغات انتخاباتی خود به قم با
او دیدار و گفتگو داشت ،آن چنان از اوایل دهه ي هفتاد شمسی
استخاره هایش بر سر زبان ها افتاد که نه تنها دیگر قمی ها که
بسیاري از باورمندان به استخاره در سایر نقاط کشور و حتی خارج
از کشور ،او را شناخته و خواهان آن بودند که وي برایشان
استخاره بگیرد .دامنه ي این استخاره ها تا حدي گسترده شد که
بیش از  061خط تلفن به صورت  12ساعته متن استخاره ي
مراجعه کنندگان را برایشان پخش می کرد .در واقع به سبب
مراجعات باال و ایجاد بار ترافیکی بسیار سنگین روي خطوط
مخابرات استان قم ،مسئولین وقت مخابرات از او خواستند که یا
سیستم شبکه ي هوشمند( )INرا بپذیرد و یا دفتر را تعطیل کند؛
سپس و با شرایط به وجود آمده دفتر استخارهي او به عنوان اولین
پایلوت سیستم  INدر ایران راهاندازي شد)1(.
یکی از شهروندان ساکن قم که نخواست نام اش ذکر شود و بارها
به دالیل مختلف جهت گرفتن استخاره با دفتر مجید جعفري تبار
تماس گرفته بود ،به خط صلح گفت” :پس از آن که مسئله اي
پیش می آمد و خودم یا سایر اعضاي خانواده ،نسبت به انجام یا
عدم انجام آن تردید داشتیم ،با دفتر ایشان تماس می گرفتیم و
کُدي دریافت می کردیم .اوایل جوابمان را زود می دادند اما این
اواخر حتی یک بار پیش آمد که سه روز منتظر جواب شدیم .اما
استخارههاي ایشان ارزش این همه صبر کردن را داشت“.
او ادامه داد“:مهمترین موردي که براي آن به استخارههاي ایشان

سیمین روزگرد
فعال حقوق بشر

شماره 49
خرداد
1394

شهر قم علی رغم این که از گذشته به علت شاهراه بودن(واقع
شدن در مسیر جادهي ابریشم) از اهمیت خاصی برخوردار بود اما با
تبدیل شدن به ”پایتخت مذهبی“ ایران ،اهمیتی به جرات مضاعف
یافته است.
این شهر طی سال هاي پس از انقالب بهمن  75عموماً و پس از
جدا شدن از استان مرکزي( )0637و تهران( )0657و تبدیل شدن
به استانی مجزا با همان نام خصوصاً ،برخی مسیرهاي توسعه ي
شهري را به سرعت در پیش گرفته است .سرمایه گذاري هاي
عظیم که به ساخت و احداث پاساژها و دیگر بناهاي مدرن،
شهرك هاي صنعتی و مسکونی ،بیمارستان ها و مراکز درمانی،
هتل ها و بوستان هاي تفریحی ،موسسات و مراکز آموزش عالی-
ولو اکثراً در راستاي دین پژوهی -منجر شده و یا حتی موردي
چون افتتاح اولین مونوریل ایران در این استان ،سبب شده است
که این شهر در حال حاضر به یک کالن شهر و یا متروپلیس –
هرچند به صورت غیر رسمی -تبدیل شود.
با این همه قم به جرات کماکان بافت مذهبی خود را حفظ کرده
است .همین مذهبی بودن ،سبب شده است که مردم این شهر
بسیار بیش تر از سایر نقاط کشور ،به برخی باورهاي مذهبی چون
”استخاره“ اعتقاد داشته باشند و در واقع استخاره با قرآن(یکی از
انواع استخاره) در آنجا رواج بسیار دارد.
در لغتنامه ي دهخدا استخاره به معناي بهترین و خیر خواستن از
خدا معنا شده است و در اصطالح دینی ،واگذاردن انتخاب به
خداوند در کاري است که انسان در انجام دادن آن درنگ و تامل
دارد( )0دالیل استخاره دستکم در شهر قم بازهي بسیار گستردهاي
از تردید براي ازدواج با فالن فرد و مسافرت به مکانی ،تا شروع
یک کسب و کار جدید ،انتخاب رشته ي تحصیلی و دانشگاه ،یا
حتی درمان و یا عدم درمان یک بیماري توسط پزشکی و غیره را
شامل میشود.
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اجتماعی

استناد کردیم ،زمان ازدواج دخترم در سال  42بود .او همزمان دو
خواستگار داشت؛ اولی خواستگاري بسیار مومن و متدین و با
خانواده اي اصیل بود که از لحاظ مالی وضع خوبی نداشتند و آن
پسر هم شغل پردرآمدي در آن زمان که به خواستگاري دخترمان
آمد ،نداشت و دیگري فردي با اصل و نصب بود که در مغازه ي
پدرش در یکی از معروفترین طالفروشیهاي شهر در پاساژ ملت
کار می کرد .تک پسر هم بود و وضع مالی خانوادهاش بسیار خوب
بود ...ما بین این دو نفر تردید داشتیم و نمی دانستیم کدام یک
براي ازدواج با دخترمان گزینه ي مناسب تري هستند .اما پس از
آن که جناب جعفري تبار براي ما استخاره کرد و جواب استخاره
خوب آمد ،به ازدواج دخترمان با مورد اول که خدمتتان گفتم،
جواب مثبت دادیم و اکنون هم دخترم از تمام جهات خوشبخت
است و در رفاه کامل به سر میبرد .نکتهي جالب تر هم این است
که شنیده ایم خواستگار دوم ،تا به حال دو بار ازدواج کرده و در هر
دو مورد ،به دالیلی طالق گرفته است“!...
مسئله اي که نوشتن این مطلب را موجب شد اما نه استخاره هاي
مجید جعفري تبار و نه پرداختن به سبک زندگی افراد باورمند به
استخاره بود؛ که صدور حکم اعدام براي شخص او است.
اواسط پاییز سال گذشته ،در شهر قم ،شایعهاي مبنی بر دستگیري
مجید جعفري تبار به سبب اتهامات مالی و برخی موارد دیگر
دهان به دهان گشت و چون دسترسی به همسر وي مینا مناقب و
یا برخی نزدیکان و شاگردان وي وجود نداشت و یا ایشان حاضر
به صحبت در این خصوص نمی شدند ،این مسئله در ابهام باقی
ماند و برخی سایت هاي محلی نیز ،به تکذیب آن پرداختند .اما از
آن جایی هم که هیچ مقام مسئولی در این خصوص اطالع رسانی
نکرد ،شایعه تا بدان جا گسترش یافت که وي اعدام شده است.
شایعه یا واقعیت ،هرچه که بود ،یک سوال همچنان باقی بود :چرا
تلفن هاي استخاره کنندگان ،پاسخ داده نمی شود و دفتر تعطیل
است؟
اواسط زمستان سال گذشته اما ،علی رغم این که محمدجعفر
منتظري ،رئیس دادگاه ویژه ي روحانیت ،در برابر پرسش
خبرنگاران رسانه هاي دولتی از اظهار نظر در این خصوص
خودداري کرده و گفته بود” :بنا نداریم اخبار ویژه ي مربوط به
دادگاه ویژه ي روحانیت را منتشر کنیم“.؛ سرانجام غالمحسین
محسنی اژه اي ،سخنگوي قوه ي قضاییه ،در گفتوگو با آنا گفت:

” حکم اعدام یک روحانی معروف با هویت «م.ج.ت »از سوي
دادگاه ویژه روحانیت صادر شده است “.تا مسئله از شایعه فاصله
گرفته و رنگ و بوي واقعیت به خود بگیرد.
محسنی اژه اي در آن گفتگو تاکید کرده بود که حکم صادرشده
براي این فرد ،بدوي بوده و می توان به این حکم اعتراض کرد و
طبق قانون ،قابل تجدیدنظر است .در این خبر اتهام وي ”ارتباط با
اجنه“ عنوان شد.
در همین خصوص ،اخیر ًا نزدیکان وي عنوان کرده اند که مجید
جعفري تبار در تیرماه و مینا مناقب همسر وي در آبان ماه سال
گذشته بازداشت شده اند و در حال حاضر در زندان لنگرود قم
محبوس اند .وي از سوي دادگاه ویژه ي روحانیت به به اتهاماتی
چون ”ارتداد“” ،سواستفاده هاي مالی“” ،ارتباط با اجنه“” ،مرید و
مراد بازي“ و ”ارتباط با امام زمان“ به خلع لباس و سه بار اعدام
محکوم شده و فاطمه مناقب همسر وي نیز به دلیل ”مشارکت در
جرم“ با حکم اعدام مواجه شده است .حال آن که اتهام سه بار
اعدام ،در شرایطی براي وي صادر شده است که طبق قانون جدید
مجازات اسالمی ،در صورتی که فردي مرتکب چند جرم هم
بشود ،قاضی صرفاً میتواند مجازات اشد یک جرم را صادر کند .در
واقع طبق قانون جدید ،منع صدور چند مجازات وجود دارد.
...علی رغم رفع برخی از شبهات ،سواالت بسیاري هم چنان براي
همگان بی پاسخ مانده است که با توجه به عدم شفاف سازي
مسئولین و یا نزدیکان نامبرده ،مشخص نیست که پاسخ این
سواالت در آینده نیز به دست آید.
منابع:
 -0براي اطالعات بیش تر ر.ك به طریقه دار ،ابوالفضل ،کندوکاوي در
استخاره و تفال ،موسسهي بوستان کتاب۷٣۱۱ ،
 -1ویکیپدیاي فارسی

شماره 49
خرداد
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آغوش مادر در پناه میلههاي زندان
حال همچنان در مورد کیفیت اجراي آنها تحقیق میشود و آثار
مثبت و منفیاش بر کودك و مادر زندانیاش و همچنین براي
جامعه توسط محققان ارزیابی میشود .در کنار این برنامهها،
محیط هاي خارج از زندان نیز براي حضور مادران واجد شرایط در
نظر گرفته شده است .گرچه این محیط ها فضاي زندان را ندارند و
به ظاهر محیط مناسب تري براي نگهداري کودك محسوب
میشوند ،اما در مورد اثر بخشی آنها براي کاهش جرم ،تردید
وجود دارد .به این ترتیب ،همچنان تالش میشود تا مناسب ترین
روش زندانی کردن و نگهداري از مادران مجرم ،شناسایی و
اجرایی شود تا کمترین آسیب به کودکان شان وارد شود و
بیشترین منفعت اجتماعی را داشته باشد.
در این مقاله تالش شده است تا دالیل موافقین حضور کودك در
زندان بر اساس تحقیقات علمی انجام شده به طور خالصه مطرح
شود و در نهایت با اشاره به استدالل مخالفان این اقدام ،به لزوم
ایجاد تغییرات ساختاري در قوانین و بهبود و اصالح محیط اجراي
برنامههاي سرپرستی کودك در زندانهاي ایران اشاره شود.
کودك در زندان ،باورها و واقعیتها
باورمندان به حضور کودك در زندان همراه مادر زندانیاش ،بر آثار
سه جانبهي این اقدام تاکید میکنند .آنها حضور کودك در زندان
را در رشد متعادل کودك ،ایجاد رابطه ي امن با مادر و آثار مثبت
در رفتار مناسب اجتماعی او مفید می دانند .آن ها هم چنین این
حضور را براي مادر از یک سو و سایر زندانیان از سوي دیگر مفید
ارزیابی می کنند .به عقیده ي این افراد ،ایجاد رابطه ي قوي بین
مادر و فرزند ،در کاهش تکرار جرم توسط مادر موثر بوده و در
صورت رابطه داشتن کودك و مادر زندانی در بندهاي عمومی ،به
تلطیف فضاي زندان و تغییر رفتار مثبت سایر زندانیان کمک
میکند .هم چنین این افراد به آثار اجتماعی این حضور که کاهش
احتمال ارتکاب مجدد جرم توسط مادر زندانی از یک طرف و
شکسته شدن چرخه ي ارتکاب به جرم توسط کودك از طرف
دیگر است ،اشاره می کنند .مخالفان حضور کودك در زندان اما
تاکید می کنند که زندان ،هیچ گاه نمی تواند محیط مناسبی براي
تربیت کودك باشد .برخی نیز به دلیل قطع شدن اجباري ارتباط
فرزند و مادر بعد از دوره ي معینی (که در برخی کشورها تا سه

حامد فرمند
پژوهشگر حوزهي کودك
ایران نیز جزو کشورهایی است که قانون نگهداري از کودك در
زندان همراه مادر را اجرایی کرده است .حضور کودك در زندان
همراه با مادرش ،در برخی کشورها بیش از صد سال قدمت دارد و
هم چنان که در دنیا محققان کماکان به حضور کودکان در زندان
معترضند ،انتقادهاي زیادي به وضعیت کودکان داخل زندان هاي
ایران نیز وجود دارد .اما تفاوت عمده ي نقد به برنامه هاي
سرپرستی کودك در زندان هاي کشورهاي توسعه یافته و ایران به
رعایت نشدن اصول اولیه و تامین نبودن نیازهاي اساسی در
نگهداري از کودکان در زندانهاي ایران است.
اخیر ًا معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده مجدد ًا به حضور
بیست کودك در ندامتگاه شهر ري اشاره کرد و از وجود ۹۱۱
کودك در زندانهاي سراسر کشور صحبت کرد )0(.گرچه آمار کلی
ارائه شده توسط وي با برآوردهاي قبلی و آمار ارائه شدهي رسمی
گذشته هم خوانی ندارد( ،)1اما هم چنان تکرار نگرانی مطرح شده
توسط فعاالن آزاد شده از برخی زندان هاي بند عادي زنان در
ایران است )6(.شاید تنها دانستن این که به گفته ي این مقام
رسمی ده درصد از کودکان زندان در یکی از ندامتگاه ها که به
استناد گزارشهاي موجود با کیفیت نامناسب نگهداري زندانیان در
آن مشهور است ،نگهداري میشوند ،نگرانی را چند برابر میکند.
برنامههاي پرستاري از کودك در زندان توسط مادران زندانی شان،
از سال  ۷۲۱۷میالدي در آمریکا به اجرا در میآید .این برنامهها
در ابتدا تنها محدود به مجاز دانستن مادران به نگهداري از نوزادان
شان در زندان میشد .شرایط نامناسب زندان ،به مرگ تعداد
زیادي از این کودکان انجامید .جنبشهاي مبارزه برابري خواهی
جنسیتی ،به تعطیلی این برنامهها و در نهایت تغییر محیط
شماره  49نگهداري کودکان در زندان انجامید .قوانین جدید سرپرستی از
خرداد کودك در زندان از سال  ۷۲٣۱اجرایی شده و در حال حاضر در
 1394بیش از ده ایالت آمریکا با تفاوتهایی به اجرا در میآید .با این
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سال و در ایران طبق قانون دو سال تعریف شده است) ،ایجاد این
ارتباط را از ابتدا ظالمانه می دانند .آن ها حتی آثار مثبت بر روي
مادران را هم زیر سوال می برند و می گویند این افراد همیشه با
ترس از دست دادن کودك شان زندگی می کنند .گروهی از این
نیز پا را فراتر گذاشته و قانون حضور کودك در زندان را مخالف
قانون کلی تر خشونت نکردن علیه کودك قلمداد می کنند و آن را
با قانون دور نگهداشتن کودك از محیط هاي پر خطر نیز مغایر
میدانند.
موافقان این قانون ،براي پرستاري از کودك در زندان ،شرایطی را
در نظر می گیرند .آن ها از مکان جداگانه اي براي نگهداري از
کودك و مادر زندانی صحبت میکنند تا مادر و فرزند ،در محیطی
نسبت ًا مجزا و البته حفاظت شده ،نگهداري شوند .در این فضاها،
مادر در عین گذراندن دوران حبس ،نه تنها از نوزادش نگهداري
می کند بلکه آموزش هاي الزم براي نحوه ي سرپرستی کودك را
نیز میآموزد .تحقیقات از آثار مثبت این آموزشها در نحوهي رفتار
با کودك سخن می گویند و بر آثار مثبت سرپرستی از کودك و
رابطه ي مثبت مادر و فرزند در کاهش ابتال به اعتیاد و ارتکاب به
جرم تاکید می کنند .از نظر موافقان حضور کودك در زندان ،حفظ
رابطه ي کودك و مادر بعد از انتقال کودك به بیرون از زندان،
میتواند از آثار منفی جدایی اجباري مادر و فرزند ،بکاهد .حفظ این
ارتباط ،از طریق مالقات ها و سایر روش هاي ارتباطی ،مستلزم
آگاهی دادن به سایر اعضاي خانواده ي زندانی است که باید
بخشی از برنامههاي سرپرستی کودك در زندان باشد.
زیر ساختهاي اجرایی حضور کودکان در
زندان
نگهداري کودك در کنار مادر در محیط
زندان به تنهایی نمی تواند براي او و مادر
سودمند باشد .آن چه کودك نیاز دارد،
محیطی امن و به دور از تنش است تا در
آن بتواند رابطه ي مناسبی را با مادرش
تجربه کند .زندان هایی که قانون حضور
کودك در زندان را اجرا می کنند ،عموماً
مکان جداگانه اي را براي حضور مادران
و فرزندان شان در نظر می گیرند .این
فضاها ،محیط آماده تري براي نگهداري

از کودکان دارد .در این مکانها نیازهاي اولیهي کودك و مادرش
تامین می شود ،سالمتی کودك و مادر مد نظر قرار می گیرد و
آموزش هاي الزم در اختیار مادر خواهد بود .تمام تحقیقات صورت
گرفته در مورد بررسی منافع و مضرات حضور کودك در زندان بر
لزوم وجود این پیش زمینه ها تاکید می کند .به این ترتیب ،بدون
در نظر گرفتن مقدمات برنامه هاي سرپرستی کودك در زندان ،نه
تنها حضور کودك در محیط زندان براي او مفید نخواهد بود ،بلکه
به ایجاد آسیب هاي جدي به او خواهد انجامید .بر اساس
گزارش هاي معدود رسیده از زندان هاي سراسر ایران ،کودکان در
بندهاي عمومی و همراه با سایر زندانیان نگهداري میشوند .هنوز
گزارش مستندي از زندان هایی که داراي مهدکودك هستند در
اختیار نیست .اما حضور کودك در بند عمومی بسیاري از زندانها،
با توجه به شرایط نامناسب محیط زندان ،آسیب هاي جدي روحی
و رفتاري به کودك وارد خواهد آورد .در این شرایط کودك نه تنها
”رابطه ي امن“ به مادرش را تجربه نمی کند که می تواند با
اختالالت رفتاري ،آسیب به اعتماد به نفس و مشکالت جسمی
نیز مواجه شود.
پیشنهاد فعاالن و پژوهشگران ،اقدامی جدي و ریشهاي براي رفع
مشکل کودکان زندان در ایران است .آن ها بر انجام پژوهش از
یک سو و استفاده از تجربه ي سایر کشورها از سوي دیگر تاکید
می کنند .قطعاً استفاده از ظرفیت هاي بخش مردمی در تغییر
شرایط موجود ،ضرورت دارد؛ اما بخش مردمی بدون پشتوانه ي
قانونی و ضمانت اجرایی ،قادر به ایجاد هیچ تغییر پایه اي نخواهد

شماره 49
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کودك در زندان

بود .اهمیت داشتن آمار کامل از تعداد و شرایط کودك زندان ،اگر
مهم تر از هر اقدامی نباشد ،هم عرض تمام اقدامات دیگر ،از
اهمیت برخوردار است.
قدم هاي اجرایی
به این ترتیب و به طور خالصه ،اقدامات زیر می تواند مبناي هر
اقدام ریشه اي براي کودکان زندان باشد .صرف انتشار خبر
بازگشایی کودکستانی در کنار یک زندان ،کمکی به حل
معضل کودکان زندان در ایران نمیکند.
الف) تامین نیازهاي اولیه ي کودکان زندان (شامل
نیازهاي بهداشتی و غذایی) در اولین قدم
ب) تکمیل آمار صحیح و دقیق از تعداد ،محل و شرایط
نگهداري کودکان در زندانهاي سراسر کشور
ج) شناسایی موسسات غیر انتفاعی مرتبط و زمینهسازي
استفاده از ظرفیت موجود آنها
د) ایجاد فضاي مجزا براي نگهداري مادر و فرزند
زندانی
ه) بازنگري قوانین به منظور بهبود وضعیت نگهداري

منابع
 -0حدود  ۹۱۱کودك همراه مادرانشان در زندانهاي کشور هستند ،خبرگزاري هرانا07 ،
ارديبهشت ماه 0632
 -1فرمند ،حامد ،مقدمه اي بر طرحی براي کودکان زندان ،گویا نیوز 10 ،اسفندماه 0636
 -6حسینزاده ،محبوبه ،یازده کودك در بند تنبیهی زندان اوین!؟ ،کمیته گزارشگران حقوق
بشر 05 ،ارديبهشت ماه 0643

عکس تزیینی و مربوط به ایران نیست  -عکس از رویترز

عکس ماه

پوشش لباس محلی دانشجویان و اساتید دانشگاه صنعتی شریف  -عکس از مهر
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جامعه شناسی بدن ،شاخه اي از جامعه شناسی است که به طور
خاص به مفهوم بدن مندي  corporéitéبه مثابه پدیده اي
اجتماعی می پردازد .اهمیت این مطالعه از آن جایی حائز اهمیت
است که به این نکته که در زمینه ي اجتماعی و فرهنگی
احاطه کننده ي کنشگر شکل می گیرد ،عاملی است نشانه اي که از
خالل آن رابطهي انسان با جهان بیرون ،به واقعیت بدل میشود.
بدن انسانی ،محوري است که رابطه ي انسان با جهان بیرونی از
طریق آن به واقعیت بدل می شود؛ در واقع مکان و زمانی که
هستی از خالل تصویر خاص یک کنشگر تجسم مییابد .از خالل
بدن ،انسان ذات حیات را از آن خود میکند و این ذات را از طریق
نظم هاي نمادین مشترك خود با اعضاي جماعتی براي دیگران
نیز به بیان میآورد .کنشگر بدینوسیله جهان را بهگونهاي فیزیکی
به اختیار خود درمی آورد و از آن خود میکند؛ براي این کار جهان
را انسانی می کند و از آن هم بیش تر ،آن را به پدیده اي آشنا و
درك پذیر ،حامل معانی و ارزش ها بدل می سازد که براي هر
کنشگر دیگري که در همان نظام استنادهاي فرهنگی او قرار دارد،
قابل تجربه است.
نکتهي حایز اهمیت آنکه ،بدن به نادرست یک پدیدهي بدیهی به
نظر می رسد؛ در حالی که داده اي ساده و بدون شبهه نیست ،بلکه
حاصل یک تبیین اجتماعی و فرهنگی بهحساب میآید .بدن ،یک
تبیین فرهنگی -اجتماعی در ساختار جامعهاي است که به مثابهي
مدارهاي پیچیده فضایی-زمانی -معنایی عمل می کند و از همین
رو دائم ًا باید زمان ،فضا و معنا را به بازنمودهایی قابلمبادله تبدیل
کند.
در طول تاریخ جامعه شناسی با سه دوران جامعه شناسی بدن
روبهرو بودهایم:
نخست ،دوران جامعهشناسی ضمنی بدن که مفهوم کالبدي انسان
را کنار نگذاشته است ،اما چندان بر آن تأمل نمیکند؛ دوم ،دوران
جامعه شناسی منقطع که دائم ًا در پی آن است تا از دهه  0331به
بعد ،به کشفیات تازه اي در رابطه با بدن دست یابد و از این رو در
این دوران با عناصر تخیلی قدرتمندي در رابطه با بدن سروکار
داریم ،اما این دوران نتوانسته این عناصر را نظام مند مورد تحلیل
قرار دهد .و دوره ي سوم ،جامعه شناسی بدن است که به شکل

اجتماعی

دینداران و جامعه شناسی بدن؛ درنگی بر اعتراض به اپیالسیون
محمد محبی
کارشناش ارشد امور بینالملل
منسجمی در حال تشکیل بوده و تولید ادبیات روزافزون آن و
گستره ي کلید واژگان و مفاهیمی که هرروزه بر میدان مطالعات
خود می افزاید ،نشان از گستره ي موضوعات مورد مطالعه ي این
حوزه دارد.
-0سوابق علم جامعهشناسی بدن
جاي تردید نیست که در اکثر جوامع زنان در مقایسه با مردان
نسبت به وضعیت زیبایی و ظاهر خود و آن چه به چشم می آید،
دقت نظر بیش تري داشته و حساسیت و توجه بیش تري نشان
می دهند .این توجه وافر ایشان را وا می دارد تا رفتارهایی گاه
افراطی را به منظور مطابقت دادن ویژگی هاي بدن خود با
الگوهاي فرهنگی زیبایی چهره و اندام که در رسانه هاي جمعی و
عوامل تبلیغاتی صنعت زیبایی تبلیغ می شود ،اتخاذ کنند که بعضاَ
تبعات سوئی به بار می آورد .تصویري که زنان از خود در ذهن
دارند تا چه حد بر احساس رضایتمندي زنان از خویش و نهایت ًا بر
سالمت روانی و جسمانی زنان و بر نحوهي درك و ارتباطشان با
بدن هایشان تاثیر می گذارد؛ پرسش هایی است که در چارچوب
بررسی هاي جامعه شناسی ،به ویژه جامعه شناسی جنسیت و
جامعه شناسی بدن مورد مطالعه و تحقیق قرار گرفته است .از
آن جا که جامعه شناسی بدن یکی از تخصص هاي نسبتاً جدید در
حوزه ي جامعه شناسی پزشکی و در نتیجه براي بسیاري هنوز
ناشناخته است ،در ابتدا مختصري به معرفی این زیر-شاخه ي
جامعهشناسی میپردازم.
توجه میشل فوکو نظریه پرداز اجتماعی فرانسوي به تاریخ حرفهي
پزشکی و پرداختن وي به بدن انسان به عنوان موضوعی که
دستمایه ي اعمال کنترل و مداخله پزشکی قرار می گیرد و نیز
تحلیل هاي وي در مورد نظارتی که توسط دولت ،کلیسا و پزشکی
به خصوصی ترین فعالیت هاي بدنی یعنی امور جنسی انسان
اعمال می شد به ایجاد تخصصی جدیدي در عرصه جامعه شناسی
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 -1-0نظریهي گافمن
به نام جامعهشناسی بدن -به ویژه با ظهور کتاب برایان ترنر تحت
از مکاتب جامعه شناسی که بدن را به عنوان موضوع مباحث خود
عنوان بدن و جامعه به عنوان یکی از اولین آثار اساسی این رشته-
قرار داده اند می توان از مکتب کنش متقابل نمادین و آثار
منجر شد( .کاکرهام )1110 ،کاکرهام که خود از جامعه شناسان به
جامعه شناس کانادایی تبار ،اروینگ گافمن یاد کرد .گافمن بر این
نام امریکایی است پیشرفتهاي نظري در سالهاي اخیر در ارتباط
نکته تاکید میکند که بین ”خود اجتماعی“ و یا هویت اجتماعی با
با درك جامعهشناختی از کنترل ،استفاده ،و تجربهي پدیدارشناختی
”خودِ واقعی“ فاصله وجود دارد .وي برداشت از ”خود“ را با
بدن مشتمل بر عواطف و احساسات را در بریتانیا که این موضوع
رهیافت نمایشی تشریح می کند .گافمن با رویکرد نمایشی خود،
به یکی از عناوین عمده در جامعه شناسی پزشکی مبدل شده،
نقش هاي اجتماعی و موقعیت هاي اجتماعی را تنها نمایش هایی
چشمگیرتر از هر جاي دیگر میداند.
میبیند که در زندگی روزمره اجرا میشوند .به عقیدهي او” ،خودِ“
حوزه ي دیگر مطرح در جامعه شناسی بدن ،ساختن اجتماعی بدن،
افراد به وسیله ي نقش هایی که در این موقعیت ها اجرا می کنند،
و عواطف است .یعنی که چگونه جامعه ،بدن و عواطف را ساخته و
شکل می گیرد و معنا می یابد.
پردازش می کند .رویکرد ساختن
گافمن ضمن استفاده از مفهوم
اجتماعی نیز در جامعه شناسی
”خود“ تا اندازه ي زیادي به بدن
پزشکی تا حد زیادي با افکار
فرد اشاره دارد .از دید او ،عامالن
میشل فوکو پیوند خورده است که
بدنی یا جسمی نیز راي
بدن را به عنوان فرآورده ي قدرت
جمعکنهایی هستند که با توسل
و دانش مورد تجزیه و تحلیل قرار
به همهي روشهاي عالمتدهی
می دهد (آنندال0334 ،؛ نتلتون،
اجتماعی ،سعی دارند نظر دیگران
0337؛ بري 0343 ،ارجاع شده
توجه میشل فوکو نظریهپرداز اجتماعی را به خود جلب کنند .این عامالن بدنی،
توسط کاکرهام )1110 ،و بر شیوههایی که
انسان ها بدن هایشان را تغییر شکل فرانسوي به تاریخ حرفهي پزشکی و پرداختن وي ”معرف هاي تجسدیافته منش و
می دهند ،تزیین می کنند ،عرضه می کنند ،به بدن انسان به عنوان موضوعی که دستمایهي منزلت اند“ که می توانند توسط دیگر
مدیریت می کنند و از نظر اجتماعی مورد اعمال کنترل و مداخله پزشکی قرار میگیرد و نیز کنشگران مورد تفسیر قرار گیرند(.لوپز و
ارزیابی قرار می دهند تاکید دارد .یکی از تحلیلهاي وي در مورد نظارتی که توسط دولت ،اسکات :0647 ،ص)077
مثالهاي ملموس مرتبط با این حوزه تاثیر کلیسا و پزشکی به خصوصیترین فعالیتهاي  -1-1نظریهي بوردیو
طبقهي اجتماعی است .کاکرهام به مفهوم بدنی یعنی امور جنسی انسان اعمال میشد به بوردیو ،هدف مدیریت بدن را اکتساب
تجسم طبقه که کریس شیلینگ به کار ایجاد تخصصی جدیدي در عرصه جامعهشناسیبه منزلت ،تمایز و پایگاه می داند .وي در
برده ،ارجاع نموده و می نویسد طبقه ي نام جامعه شناسی بدن-به ویژه با ظهور کتاب تحلیل خود از بدن به کاالیی شدن بدن
اجتماعی تاثیر عمیقی می گذارد بر این که برایان ترنر تحت عنوان بدن و جامعه به عنوان در جوامع مدرن اشاره می کند که به
چگونه افراد بدن هایشان را به شکل یکی از اولین آثار اساسی این رشته -منجر شد .صورت سرمایه ي فیزیکی ظاهر می گردد.
بوردیو تولید این سرمایه ي فیزیکی را در
خاصی رشد بدهند و ارزش هاي سمبولیک
گرو رشد و گسترش بدن میداند؛ به گونهاي که بدن حامل ارزش
خاصی را به اشکال بدنی خاص نسبت بدهند .شیلینگ دریافت که
در زمینه هاي اجتماعی گردد .از نظر بوردیو ،بدن به عنوان شکل
بدن ها در حکم نوعی “سرمایه ي اجتماعی ”اند که ارزش شان از
جامعی از سرمایه ي فیزیکی ،در بردارنده ي منزلت اجتماعی و
طریق توانایی گروه هاي مسلط در معرفی بدن و سبک زندگی
اشکال نمادین متمایز است(.شیلینگ :0336 ،ص )01تبدیل
خودشان به عنوان بدن ها و سبک زندگی هاي واالتر یا ارزشمندتر
سرمایه ي فیزیکی در واقع به معناي ترجمه و تفسیر حضور بدنی
 که خود به طور استعاري و به معناي دقیق کلمه همان تجسمبر حسب اشکال گوناگون سرمایه (اقتصادي ،اجتماعی و فرهنگی)
طبقه است ، -تعریف و تعیین میشود.
در میدان کار ،فراغت و غیره می باشد .بوردیو با در نظر گرفتن
 -1نظریههاي جامعه شناسی بدن
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بـدن به عـنوان یک سـرمایه ي فیزیکی ،هویت هاي افراد را با
ارزش هاي اجتماعی منطبق با اندازه ،شکل و ظاهر بدنی مرتبط
میسازد(.همان :صص )02-01
 -1-6نظریهي آنتونی گیدنز
از نظر گیدنز ” :خودآرایی و تزئین خویشتن با پویایی شخصیت
مرتبط است .در این معنا پوشاك عالوه بر آن که وسیلهي مهمی
براي پنهان سازي یا آشکارسازي وجوه مختلف زندگی شخصی
است ،نوعی وسیله خودنمایی نیز محسوب می شود؛ چرا که لباس
آداب و اصول رایج را به هویت شخصی پیوند می زند( “.گیدنز،
 :0647ص )37
به اعتقاد گیدنز ،حاالت چهره و دیگر حرکات بدن فراهمآورنده ي
قرائن و نشانه هایی است که ارتباطات روزمره ي ما مشروط به
آن هاست .به عبارت دیگر ،براي این که بتوانیم به طور مساوي با
دیگران در تولید و بازتولید روابط اجتماعی شریک شویم ،باید قادر
باشیم نظارتی مداوم و موفقیت آمیز بر چهره و بدن خویش اعمال
کنیم(.همان :صص )45-43هم چنین از نگاه وي” :واقعیت این
است که ما بیش از پیش مسئول طراحی بدن خویش می شویم و
هرچه محیط فعالیت هاي اجتماعی ما از جامعه ي سنتی بیش تر
فاصله گرفته باشد ،فشار این مسئولیت را بیش تر احساس
میکنیم(“.همان :ص)023
 -1-2نظریهي مبادله
بنا بر نظریه ي مبادله ،پاسخ هاي فرد بر حسب اصل پاداش و
مجازات صورت می گیرد؛ یعنی فرد به آن جنبه هایی که پاداش
دربردارد ،پاسخ مساعد می دهد و از جنبه هایی که به مجازات
می انجامد ،اجتناب می ورزد(.ادیبی و انصاري :0646 ،ص )172
یکی از اصول کلی در نظریه ي مبادله ،وجود سود در انجام کنش
است .در این معنا ،کنش فرد در خأل صورت نمی گیرد و هرکسی
در ازاي آنچه می گیرد چیزي باید بدهد .هزینه نیز کوششی است
که در نتیجه ي یک انتخاب معین و کنار گذاشتن انتخاب هاي
دیگر از دست رفته و به عبارت دیگر صرف حصول رضایت و
پاداشهاي بالقوه شده است(.اسکید مور :0657 ،ص)53
در نظریه ي مبادله ،تایید اجتماعی عنوانی کلی است که می تواند
وجه اشتراك همه پاداش هایی باشد که از یک کنش ناشی
می شوند .مردم در زندگی خود در جستجوي مطلوب واقع شدن
هستند و از آن در روابط اجتماعی خود لذت میبرند .تایید میتواند

صورت هاي ملموس زیادي به خود بگیرد(.همان :ص )43به
عبارت دیگر ،موجودات در هر وضعیتی ،رفتاري از خود بروز
می دهند که بیش ترین پاداش ها و کم ترین مجازات ها را در بر
داشته باشد(.ادیبی و انصاري :0646 ،ص )136
 -6جزئیات قضیه ي اعتراض به اپیالسیون
شاید کسی هرگز فکرش را هم نمیکرد روزي موضوعی بهداشتی
مانند اپیالسیون(زدودن موهاي زائد بدن) به سرخط خبرها برسد.
اما چندي پیش این گونه شد؛ سایت هاي خبري به نقل از کسانی
که ”جمعی از موسسات مردم نهاد فرهنگی-اجتماعی و اقشار
مختلف مردم قزوین“ عنوان می شدند نامه اي را منتشر کردند که
نسبت به ”رواج اپیالسیون کامل بدن“ و ”راه اندازي سالن هاي
مخصوص اپیالسیون“ در این شهر به مسئوالن هشدار داده و
خواستار برخورد با آن شدند.
این نامه ي سرگشاده را بار اول وب سایت ”قزوین خبر“ ،از
وبسایتهاي فعال نزدیک به جریانهاي اصولگراي استان قزوین
و هم چنین نویسندگان اصلی نامه با چنین تیتري منتشر کرد:
”خطاب به معاونت سیاسی و امنیت استانداري /نامهي سرگشادهي
فعاالن فرهنگی“
در بخش هایی از این نامه آمده است” :چند صباحی است که
بسیاري از سالن هاي آرایش بانوان شهرمان به پیاده نظام
کارگردانان برخی از برنامه هاي ماهواره اي تبدیل شده و در این
زمینه گوي سبقت را براي کسب درآمد بیشتر؟! از هم می ربایند.
اگر نگاهی به لیست خدمات این مراکز بیندازیم به طور واضح این
خدمت رایگان به جبهه ي فرهنگی دشمن جهت ضربه زدن به
عفت و حیا و پوشش زنان جامعه مان را مشاهده می کنیم؛
خدماتی که با هدف نمایاندن هرچه بیشتر زیباییها و لطافتهاي
زنانه در فضاي عمومی جامعه به جاي محیط امن خانه ارائه
می گردد که نتایج مخرب آن بر آگاهان امور اجتماعی و خانواده
مبرهن است .متاسفانه مدتی است که پازل اینگونه خدمات که
اغلب خالف شرع محسوب می شود ،با انجام اپیالسیون کامل
بدن در بسیاري از این مراکز به اوج مأموریت حیازدایی خود رسیده
و تکمیل گردیده و زمینه آغاز برخی از ناهنجاري هاي اخالقی را
فراهم ساخته است و حتی مراکز غیرقانونی و بدون مجوز با نام
سالن هاي مخصوص اپیالسیون در این شهر دایر گشته که بدون
هیچگونه نگرانی و با اطمینان از عدم نظارت ارگانهاي مسئول به
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سالن خارج شد و به زندگی عادي روزمره بازگشت ،آن حرکات و
تمرین هاي ورزشی را کناري می نهد .دیندار جوارحی ،مناسکی و
شعایري تقریباً فاقد درك دین ،دغدغه هاي دینی ،حساسیت هاي
دینی و پرسشهاي دینی است .دین جوارحی قطعیت بخش است.
در دین جوارحی همه چیز رو به راه است .دین جوارحی ،فاقد
عنصر ”طلب“ است ،دلهره و اضطراب دینی و پریشانی در این نوع
از دینداري راهی ندارد .دیندار جوارحی -مناسکی ،با گزاردن
مراسم و صورتی از عبادات ،خود را واصل به حقیقت و ساکن
وادي آرامش می یابد .همه چیز براي او تعریف شده است .پرسشی
پیش نمیآید و بلکه همهي پرسشها (که البته بسیار اندك است)
به پاسخ هاي اطمینان بخش رسیده است .دیندار جوارحی به
خورشید رسیده است و براي او غبار ،پایان یافته است .براي دیندار
مناسکی ،نقد دینی و شک کردن به مثابه کفر و خروج از دین
است.
در بیانیهي فوق الذکر ،اوج تنانگی و دینداري جوارحی را میبینیم.
نمونه هاي دیگر آن تنزل دادن همه ي امور دینی جامعه به
مسئلهي حجاب و پوشش زنان هست.
تاریخ دینداري نشان می دهد که اکثریت قابل توجهی از انسانها،
دیندار مناسکی -شعایري و جوارحی بودهاند .میتوان قضاوت کرد
دین سنتی بر شعایر و انجام مراسم استوار است .مناسک گرا دین
را به برخی شعایر و مراسم تقلیل می دهد .اما از ذکر یک نکته
نباید غافل شد که دیندار سنتی -شعایري ،در انجام شعایر دینی،
وظیفه گراست .او وظیفهي دینیاش را براي نیل به سعادت انجام
می دهد .در این نوع از دینداري احساسات زودگذر و برانگیختگی
عاطفی طغیان گر و مبهم راهی ندارد .بلکه تکرار عادات و عمل بر
وفق سنت هاي گذشتگان است .دینداري سنتی -شعایري ،بسیار

کسب در آمد مشغولند!“
 -2بدن و دینداري مبتذل
در ایران تقریب ًا تمام اقشار جامعه ،مبتال به نوعی ابتذال شده اند.
حتی افراطی ترین قشر دیندار جامعه هم دچار ابتذال و سطحی
نگري در تدین شده است .تدین مبتذل که ریشه در دینداري
مناسکی-شعایري دارد ،مفهومی است که در میان متفکرین ایرانی
کمتر شناخته شده است .این مبحث در دایره ي جامعه شناسی
دینی میگنجد.
در دینداري مناسکی -شعایري ،جنبه ي ظاهري مراسم عبادي و
متون فقهی بر جنبه ي دیگر دین غلبه دارد .این شیوه از دینداري
که دین اکثریت جامعه و عامه ي مردم بوده و هست بر انجام
مراسم و شرکت در شعایري که ممکن است تا حد یک ”فرایند
مکانیکی یا قراردادي تنزل“ پیدا کرده باشد ،تاکید می کند” .اگر
مردم حرکات و اشارات مراسم مذهبی را بدون همراهی با نیات و
احساساتی که مفهوم انسانی بدان می بخشد ،انجام دهند ،آن
مراسم صرفاً جنبهي صوري دارد.
دینداري مناسکی -شعایري ،در حالت افراطی به فورمالیسم دینی
یا ظاهرگرایی مفرط کشیده می شود .روح دین و گوهر شریعت در
پاي اجراي مراسم دینی ،ذبح می گردد و از دین ،صرفاً قالب هاي
میان تهی باقی می ماند .این نوع از دینداري را نیز می توان
دینداري ”جسمی -تنی-اندامی“ نام نهاد .دینداري بدنی یا جسمی
از آن جهت است که دین صرف ًا بر بدن فرد دیندار ریزش میکند
و اندام او را تحت تاثیر قرار می دهد .به عنوان مثال در روزه
گرفتن ،دهان از خوردن باز می ماند ،در نماز گذاردن این اندام
است که خم و راست می شود .در دیگر مراسم مذهبی این چشم
است که اشک میریزد و غیره.
حوزه و سیطره ي نفوذ دین ،حداکثر تن و جسم فرد دیندار است و
این در حالی است که دو ساحت دیگر آدمی یعنی دل و قلب
شخص دیندار و ساحت عقل و معرفت او از دین بی نصیب است.
از این رو با توجه به سه ساحت آدمی ،نوع دینداري ها متفاوت
خواهد بود.
دینداري مناسک گرا عموم ًا دینداري جوارحی است .دیندار
جوارحی ،دیندار پاره وقت است .شخص در برخی اوقات و به
هنگام برگزاري عبادات و شعایر دینی ،دیندار است و پس از پایان
مراسم ،موقتاً دین را فراموش می کند .دیندار جوارحی مانند یک
ورزشکار عمل می کند .ورزشکاري که در سالن تمرین و یا مسابقه
حضور دارد ،به انجام تمرین یا مسابقه می پردازد و هنگامی که از
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مستعد نمایشی شدن است ،نمایشی شدن دین ،آن چنان که در
صحنههاي تئاتر و یا بر پردههاي سینما مالحظه میکنیم .نمایشی
شدن ،صورت تنزل یافته ي دینداري مناسکی -شعایري است .در
نمایشی شدن ،شعایر از محتواي خود خالی می شود و به صورت
مبتذل ظاهر می گردد .بروز احساسات سطحی و زودگذر به عنوان
اصل قرار می گیرد .دینداري نمایشی ،دینداري احساسی سطح
پایین است.
حتی این نوع کنش دینی را در پدیدههایی چون عزاداري میتوان
دید .عمده ادبیات به کار رفته در این جنس از فعالیت مذهبی،
ادبیات تنانه و جوارحی است .بدون آن که به مغز مطلب و هدف
نهضت و حماسه ،پرداخته شود ،به اعضا و جوارح افراد پرداخته
میشود.
دینداري مناسکی -شعایري ،دین را کاریکاتوریزه می کند .دین را
از ریخت اصلی اش می اندازد و با بر هم زدن هارمونی ساختاري،
چهره اي اعوجاج آمیز از دین ارائه می دهد .درست شبیه
کاریکاتوري که از شخصی رسم میشود و یک عضو از صورت آن
شخص را در نسبتی ناهمگون بزرگ یا کوچک می کند و سایر
عضوها را نیز از تناسب اصلیشان میاندازد.
حکومتها با استفاده از پتانسیل ،دینداران مبتذل و معتقدان مبتذل
یک ایدیولوژي خاص ،دست به جابه جایی سطح مطالبات مردم
میزنند.
دخالت کردن و زیر سوال بردن حریم خصوصی افراد تبعات
سنگین سیاسی و اجتماعی و فرهنگی به دنبال دارد  .در چنین
جامعه اي مردم احساس نا امنی کرده و به همین دلیل به سیستم
سیاسی بدبین شده و می کوشند قوانین و هنجارها را زیر سوال
ببرند .مشخص ًا این رویکرد و سرخوردگی در افزایش معضالت
اجتماعی نقشآفرینی خواهد کرد.
اعتراض بخشی از جریان مذهبی جامعه به یک پدیده ي کامالً
شخصی و مربوط به بهداشت شخصی هم چون اپیالسیون ،نماد
دیگري از مبارزه با حریم خصوصی شهروندان است.
حریم خصوصی تمایل اشخاص است به این که آزادانه تصمیم
بگیرند که تحت چه شرایطی و تا چه میزانی خود وضعیت و
رفتارشان را براي دیگران فاش کنند .از نگاه کلی حریم خصوصی
همهي افراد محترم است.
انسان ،در عالم هستی با هر آن چه که در اطراف اوست ،اعم از

جانداران و غیرجانداران ،رابطه دارد و این رابطه به گونهاي تعبیر و
تفسیر میشود .گاه رابطه در حد رویت است و بس ،گاه مالک شی
یا فرد است؛ و گاه امانت دار آن؛ و یا روابطی در چارچوب روابط
انسانی یا الهی تعریف شده ،دارد.
امروز شاید بدن یکی از بخش هاي مهم زندگی فردي و جمعی
باشد .جامعه براساس هدف ها و ارزش هایی معین ،به شیوه هاي
معینی تکنیک ها و مهارت هایی در اختیار فرد می گذارد که او
می تواند خود را از طریق بدن به دیگران معرفی کند .این
تکنیک ها و فنون ،وسایل و ابزارها و کاالهاي خاص خود را دارد
که از سوي افراد و سازمانهایی تولید و از سوي افراد و گروههایی
دیگر مصرف می شوند .کاالهایی براي حفظ سالمتی ،کاالهایی
براي تناسب اندام و داشتن قیافه اي مطلوب ،کاالهایی براي
زیبایی ،کاالهایی براي پوشش مناسب ،کاالهایی مرتبط با رژیم
غذایی و غیره .هر یک از این ابعاد اجتماعی بدن در حوزه هاي
خاصی از جامعه شناسی مطالعه می شود .یکی از این حوزه ها،
جامعه شناسی دین است ،که در آن رابطه ي میان دین و بدن در
بستر اجتماعی مطالعه میشود.
نکته ي پایانی آن که دینداران جامعه باید تسلط و اختیار افراد بر
بدن خود را به رسمیت شناخته و از دخالت در آن و اعتراض به
ال شخصی و درونی که هیچ نسبتی با حوزه ي
یک مسئله ي کام ً
عمومی ندارد ،بپرهیزند .متاسفانه مشکل آن جاست که جامعه ي
دینی ایران هم به موازات بقیه ي اجزاء جامعه ایران دچار نوع
بدخیم ابتذال شده است .زیست دینی متدینین هم به ابتذال مفرط
گرایش پیدا کرده است .این جاست که وظیفه ي دشوار علماي
عرصه ي دین بیش از همه نمایان است و باید از ابتذال بیش از
حد دینداران در جامعه جلوگیري کرد.
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روزنامهنگار یا فعال سیاسی؟ چه کسی دروغ ظریف را توجیه میکند؟
مقام هاي جمهوري اسالمی را از دست بدهد (که در این صورت،
کامبیز غفوري
روزنامهنگار

خود باید زیر تیغ نقد قرار بگیرد) اما روزنامهنگاران -و البته فعاالن
سیاسی ایرانی -در واکنش به چنین اظهاراتی دو دسته شدند.
معترضین به سخنان ظریف چه میگویند؟
آرمان مستوفی مدیر رادیو فردا در یک پست فیس بوکی که
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چارلی رُز میزبان یک برنامه ي تلویزیونی با نام خود در شبکه ي

مشخص نیست چرا بعد از روي صفحه ي فیس بوك این رادیو

پیبیاس آمریکاست که از اوایل دههي نود میالدي تاکنون ،تولید

برداشته شد ،به گفت وگوي ظریف با رز اشاره کرده و نوشت:

و اجراي آن را شخص ًا بر عهده داشته است .میهمانان او را طیف

” براي روشن شدن اذهان مردم و مخاطبان و پرهیز از هرگونه

گسترده اي از افراد تاثیرگذار مانند نویسندگان ،هنرمندان،

سوءتفاهم ،خواهش میکنم بگویید اگر روزنامهنگاران ،دانشجویان،

سیاستمداران ،دانشمندان و ورزشکاران تشکیل میدهند.

شاعران ،نویسندگان ،وکالي دادگستري و مدافعان حقوق بشر،

با وجود این که رز سابقهي گفت وگو با سیاستمدارانی چون باراك

مدافعان حقوق کارگران و اقلیت هاي قومی و نیز دگراندیشان

اوباما ،جورج دبلیو بوش ،جرج هربرت واکر بوش ،نانسی پلوسی،

دینی مانند بهائیان ،نوکیشان مسیحی و حتی مسلمانان شیعه

هیالري کلینتون ،بیل کلینتون و حتی محمود احمدي نژاد را در

دوازده امامی (درویشان گنابادي) که هم اکنون در زندان هاي

کارنامهي دارد ،نام وي براي مخاطبان ایرانی با مصاحبهاي که روز

حکومت شما به سر میبرند ،تنها به علت ابراز عقیدهاي متفاوت با

 ۹۲آوریل پخش شد و محمدجواد ظریف میهمان آن بود ،بیش تر

آنچه حکومت میخواهد ،زندانی نشدهاند ،جرمشان چیست؟

شناخته شد .اما این چارلی رز نبود که در کانون توجه ایرانیان قرار

اگر بخواهید ،می توانیم فهرست زندانیان هر یک از گروه هاي

می گرفت بلکه چند جمله از سخنان وزیر امور خارجهي کشورشان

یادشده را در اختیارتان قرار دهیم.

در پاسخ به او بود.

پاسخ شما ،جناب آقاي وزیر ،هرچه باشد منتشر خواهیم کرد“.

ظریف چه گفت؟

بهمن احمدي امویی روزنامه نگاري که طعم بازداشت ،شکنجه و

محمدجواد ظریف وقتی در برابر سوالی مبنی بر زندانی کردن

زندان را چشیده و اخیر ًا آزاد شده ،در وبالگ خود نوشت” :به

روزنامه نگاران قرار گرفت ،گفت” :ما مردم را به دلیل عقایدشان

عنوان یکی از زندانیانی که به خاطر عقیده و مطالبی که در

زندانی نمی کنیم “.وي ادامه داد” :افرادي که جرایمی مرتکب

روزنامه هاي مختلف و قانونی کشور نوشته ام ،مورد بازجویی،

میشوند یا قوانین کشور را نقض میکنند ،نمیتوانند پشت اینکه

شکنجهي روحی و جسمی قرار گرفتم و چند سالی را هم در زندان

روزنامهنگار یا فعال سیاسی هستند ،پنهان شوند“.

گذراندهام ،شهادت میدهم همچنان که پیش از این احمدينژاد و

چارلی رز وزیر امور خارجه ي جمهوري اسالمی را به چالش

دیگر مقامات قضایی و سیاسی کشور دراین باره دروغ گفته اند،

نکشید .این که آیا وي آمادگی ذهنی براي مثال آوردن از ده ها

دولت روحانی و وزیر خارجهاش نیز در این مورد دروغ میگویند“.

مورد روزنامه نگار و زندانی عقیدتی را نداشت یا نخواست بیش از

وي ادامه داد ” :براي راستی آزمایی نیز به آقاي ظریف ،وزیر

این آقاي وزیر را در مخمصه قرار دهد ،موضوعی است که نیاز به

خارجه پیشنهاد می کنم با توجه به امکان دسترسی و کمکی که

بحث جدایی دارد .شاید رز نخواست موقعیت مصاحبههاي بعدي با

می توانند از مقامات قضایی بگیرند ،تمام صفحات و برگه هاي
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توسط قاضی پیر عباس صادرشده ،منتشر کنند .در این صورت

از سخنان ”امانوئل کانت“ تا واقعهي ”مونیکا گیت“ مثال بیاورد و

مشخص می شود که چه کسی دروغ می گوید و دیگر مقامات

گریزي به یک استاد کرسی عدالت در هاروارد بزند تا از قول او

جمهوري اسالمی براي پیدا کردن کلمه و جمله اي مناسب در

بگوید ”حرف راستِ طفره آمیز به وظیفه ي راست گویی احترام

چنین مواردي دچار زحمت نخواهند شد .در این صورت مشخص

میگذارد ،ولی دروغ صریح احترامش را نگه نمیدارد“.

خواهد شد که چه کسانی و پشت چه عنوان هایی خود را پنهان

بامداد راد ،که نمی دانم نامی مستعار یا حقیقی است ،ادامه میدهد

میکنند“.

که ” رفتار ظریف هم در همین راستا قابل تحلیل است؛ او واقع ًا

چند روزنامه نگار دیگر نیز مانند شهرام رفیع زاده ،فرشته قاضی،

دروغ نگفته است :در ایران ،کسی به صِرفِ عقیده زندانی نیست؛

سیامک قادري ،فریبا داوودي مهاجر ،نیک آهنگ کوثر و همکاران

هرچند برخی رفتارهاي مرتبط با این امر ،قابل مجازات است“.

بسیاري که نام آن ها فهرستی نه چندان کوتاه را تشکیل می دهد،

نویسندهي کلمه می گوید” :قطعاً ظریف از وضعیت اسفبار دستگاه

به این سخنان اعتراض کردند.

قضایی آگاه است ،ولی در آن شرایط منطق ًا نمیتوانسته در جایگاه

محور تمامی این اعتراض ها کمابیش یکی بود :گفته هاي وزیر

اپوزوسیون جمهورياسالمی ظاهر شود؛ او یک حقوقدان است ،و

خارجه ي جمهوري اسالمی با استناد به ده ها نمونه و شاهد زنده،

باید در چنان شرایطی ،به پی گیري منافع ملی بیاندیشید ،تا ضمن

خالف واقع است!

مراعات راست گویی ،وَلو طفره آمیز ،به قول خودش ،به درستی،

سخن مدافعان ظریف

”آب به آسیاب جنگطلبان خارجی ریخته نشود“.

سایت کلمه اما مطلبی را با عنوان ”آیا ظریف دروغ گفت؟“ به قلم

بامداد راد و افراد هم نظر با وي ،می گویند احمدي نژاد ”در موارد

فردي با نام ”بامداد راد“ منتشر کرد که در آن ،نویسنده

پرشماري دقیقاً دروغ گفت“ اما ظریف ”ماهرانه از راست گفتن

”روشن فکران“ را متهم کرده که ”سبک سرانه“ موضع گرفته اند و

طفره“ رفت.

اندیشه

پرونده ي من و حکم صادره در شعبه ي  ۹۱دادگاه انقالب را که

”توپخانه “ي خود را علیه ظریف راه انداخته اند .وي تالش کرد تا
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پویان فخرایی در یک مصاحبه ي کتبی با سایت دیدگاه نو ،در

بگیریم“.

واکنش به اتهام دروغ گویی منتسب به ظریف ،نوشت” :اخالق

نوروزي ادامه میدهد” :فراموش نکنیم که امروز محمدجواد ظریف

فردي که در آن دروغ گویی تعریف می شود با اخالق عرصه ي

چه وضعیت و موقعیت دشواري ،خصوص ًا در مذاکرات با  ۵+۷دارد

عمومی متفاوت است از این منظر باید سخنان او را فارغ از نگاه

و چه فرایند جان فرساي پُرمخاطره اي را باید مدیریت و راهبري

اخالق فردي سنجید“.

کند ،فرایندي که منافع ملی ایران ،هستهي کانونی آن است“.

وي واکنش جامعه ي مدنی ،روزنامه نگاران و آسیب دیدگان

وي می گوید مسئله دفاع از ظریف نیست اما تاکید میکند” :اصال

برخوردهاي امنیتی را ”عصبانی“ و ”البته به حق“ خواند اما تاکید

گیرم در آنچه ظریف در پاسخ به مصاحبه گر گفته است ،دروغ

کرد که ”این واکنش ها نباید به تضعیف دولتی منجر که اهدافش

باشد ،مگر عرصهي روابط بینالملل ،صحن مسجد و کلیسا و معبد

با خواستهاي این گروه هم پوشانی باالیی دارد“.

است و جوالنگاه مقدسین و پاکان دهر؟ مگر همه راست

فخرایی با ذکر این که ”ابراز حقیقت به طور کامل یا ناقض تفاوتی

می گویند .آیا ایاالتِ متحده آمریکا در ادعاي خودش مبنی بر

در وضعیت زندانیان سیاسی و عقیدتی به وجود نمی آورد“،

وجود سالح اتمی در عراق براي توجیه تهاجم نظامی به این

نوشته ي خود را این گونه به پایان برد” :در نهایت در یک نگاه

کشور ،راست گفت و پس از آن هم که برمال شد ادعاي آمریکا

اخالقی مستقل از واکنشهاي باال ،اگر ابراز حقیقت (بیان کامل یا

دروغ بوده ،کسی از مقامات دیپلماتیک آمریکایی این دروغگویی را

بخشی از حقیقت) توسط ظریف انجام وظیفه اي که منافع جمعی

پذیرفت؟ اخالق فضیلتی بزرگ است ،اما تدبیر و عقل هم فضیلت

زیادي با آن درگیر است را به خطر می انداخت ،ابراز حقیقت یک

بزرگی است“.

عمل غیراخالقی بود“.

دروغ؛ سیاستمدار و روزنامهنگار

کامبیز نوروزي طی یادداشتی در
روزنامه ي شرق نوشت” :موضوع اخالق
در روابط بین الملل ،اگرچه تلخ و
دوست نداشتنی است ،ولی واقعیت
همیشگی و مسلم روابط بین الملل این
است که روابط بینالملل برپایهي قدرت
طراحی و تنظیم و اجرا می شود نه
ال اخالق
اخالق .در خیلی از موارد ،اصو ً
جایی در روابط بین الملل ندارد .دروغ در
روابط بین الملل نه تنها کمیاب نیست،
بلکه در هر کجا منافع ملی دولت ها
اقتضا کند ،رایج است .می توانیم نسبت
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به این واقعیت معترض و منزجر باشیم و
بر آن افسوس خوریم ،اما نمی توانیم در
عمل در روابط بین الملل ،این رویه ي

پنهان و ناگفته و مکتوم را نادیده

فخرایی با ذکر این که ”ابراز حقیقت به طور
کامل یا ناقض تفاوتی در وضعیت زندانیان سیاسی و
عقیدتی به وجود نمی آورد“ ،نوشته ي خود را این گونه
به پایان برد” :در نهایت در یک نگاه اخالقی مستقل از
واکنشهاي باال ،اگر ابراز حقیقت (بیان کامل یا بخشی
از حقیقت) توسط ظریف انجام وظیفه اي که منافع
جمعی زیادي با آن درگیر است را به خطر میانداخت،

ابراز حقیقت یک عمل غیراخالقی بود“.
کامبیز نوروزي طی یادداشتی در روزنامهي شرق
نوشت” :موضوع اخالق در روابط بینالملل ،اگرچه تلخ
و دوستنداشتنی است ،ولی واقعیت همیشگی و مسلم
روابط بینالملل این است که روابط بینالملل برپایهي
قدرت طراحی و تنظیم و اجرا میشود نه اخالق .در
خیلی از موارد ،اصوالً اخالق جایی در روابط بینالملل
ندارد.
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قول رایج در میان ایرانی ها این است که
سیاست پدر و مادر ندارد! سیاست
عرصه ي دروغ و فریب

است و

سیاستمدار بهتر ،فریبکاري ماهر است.
شاید در کشور مصیبتزدهي ما ،این قول
به واقعیت نزدیک باشد .ایران هرگز
نتوانسته –جز در چند برهه ي کوتاه -از
زیر یوغ استبداد حاکمیت بیرون بیاید اما
مصیبت اصلی از دیدگاه من ،این است
که روزنامه نگار به عنوان چشم بیدار
جامعه” ،نابینایی انتخابی“ داشته باشد.
وقتی روزنامه نگار” ،سیاسی کار“ باشد،
نتیجه می شود این که اگر از دولتی
خوشش نیامد ،براي مثال اعدام فرزاد
کمانگر و چهار زندانی دیگر در آن دولت

را با صداي بلند محکوم کند اما وقتی

همان اتهام را از دولت سوا کند و بگوید کار قوهي قضاییه است نه

بداند که اگر چنین می بود ،احتماالً امروز چیزي به نام دموکراسی

دولت محبوب! یا حتی پیش تر برود و بگوید این فرد تروریست

در هیچ جاي جهان کوچک ترین رمقی نمی داشت و به ظن قوي

بوده و فعال سیاسی نبود ،به همین خاطر نباید به اعدامش

دنیا هنوز در شرایطی مشابه قرون وسطی به سر میبرد.

اعتراض کرد( .توجه کنید که اتهام هر دوي این افراد یکی بود اما

به عقیده ي من ،بهتر است روزنامه نگاران کار سیاستمداران را به

گروهی از روزنامه نگاران و فعاالن سیاسی حامی دولت کنونی،

آن ها سپرده ،رسالت خود را نه در قرار گرفتن در جایگاه روابط

ال متفاوت با اعدام این دو در دولت هاي روحانی و
برخوردي کام ً

عمومی آنان ،بلکه در آگاهیرسانی درست ببینند.

احمدينژاد داشتند)

هزینه ي دروغ گویی براي هر فرد سیاسی ،چه محمدجواد ظریف

وقتی روزنامه نگار به جاي انجام وظیفه اش که همانا کشف و

چه جان کري ،چه حسن روحانی و چه فرانسوا اوالند ،چه محمود

نمایش حقیقت است ،به دنبال توجیه دروغ در عرصه ي بین الملل

احمدينژاد و چه باراك اوباما ،باید آنقدر باال برود که هیچکدام در

برود تا نتیجه بگیرد که این روابط بر مبناي ”قدرت“ است نه

صدد فریب مردم در هیچ نقطه از جهان بر نیایند .اما اگر کسی

”اخالق“  ،الجرم نباید به این که قربانی مشت آهنین قدرت شود،

فعال سیاسی است ،اي کاش جاي خود را مشخص کند و

اعتراضی داشته باشد چرا که ماهیت حکومت استبدادي هم قدرت

شرافتمندانه به فعالیت سیاسی خود ادامه داده ،خود را در کسوت

است و نه اخالق!

روزنامه نگار پنهان نکند .البته اگر فردي به شرافت دروغ ایمان

اگر دروغ را در سیاست براي حفظ آن چه مصالح و منافع ملی

داشته باشد ،همین انتظار را نیز نمیتوان از او داشت.

می خوانند بپذیریم ،باید این را هم قبول کنیم که سیاستمداران

”چو جوید کسی راه بایستگی  /هنر باید و شرم و شایستگی

کشورهاي دیگر نیز به نفع منافع خود دروغ بگویند و اگر

نباید زبان از هنر چیرهتر  /دروغ از هنر نشمرد دادگر“ (فردوسی)

اندیشه

دولت محبوبش سر کار آمد ،حساب اعدام حبیب اهلل گلپري پور با

روزنامه نگاران هر کشوري را باید مسئول تبلیغات دولت آن کشور

دروغ گوي بهتري باشند ،حق ما را زیر پا بگذارند .این دیدگاه ،البد
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دوگانگی ظریف!
حکومت توتالیتار و کیش شخصیت آن همخوانی دارد و نـه بـا
هیپوکراسی درونی شدهي جامعهي کنونی ایران که ارزشهـا و
امید حبیبینیا
هنجارهایی دوگانه را جلوه گر می سازد ،سازگار است.
دوگانگی جامعه به ویژه در طبقهي متوسط شهري چنان است که
روزنامهنگار
از سویی ظاهر ًا هژمونی قدرت را پذیرا شده و به بافت آن بـراي
سازگاري تن داده است و از سوي دیگر با آنارشی پنهـان بـا آن
در هفتههاي اخیر بخشی از پاسخ جواد ظریف ،وزیر امور خارجهي
مخالفت میکند.
جمهوري اسالمی ،به چارلی رز ،روزنامه نگار آمریـکـایـی ،مـورد
زندگی دوگانه ،چهره ي دوگانه ،درون و برون ،ظاهر و بـاطـن و
بحث بسیاري قرار گرفته است .اما واقعیت آن اسـت کـه ایـن
نقشهاي متفاوت و متعارضی که طبقهي متوسط شهري در برابر
موضوع چندان جاي تعجبی ندارد ،جواد ظریف یکی از کارگـزاران
خود در زندگی روزمرهي خود مییابد این دوگانگی را به بخشی از
جمهوري اسالمی است که مانند اغلب مدیران ارشد این حکومـت
شیوهي زندگی کنونی اش بدل کرده است؛ از این روست که دروغ
در نزدیک به چهار دههي گذشته توجیهگر رفتارهایی هستند کـه
و دروغگویی و چشم پوشیدن بر برخی از واقعیتهاي مسلم که با
به طور روزمره و سیستماتیک توسط حکومت ایران صـورت مـی
منافع آنی و ذاتیاش و مسیر سازش طلـبـیاش نـاخـوانـاسـت،
گیرد؛ سال گذشته نیز حسن روحانی رئیس جمهور اسـالمـی در
مشخصه هاي رفتار اجتماعی این طبقه و نسل جـوانـی کـه در
پاسخ به کریستین امانپور سخنان مشابهی را بیان کرد و گفت که
دهههاي اخیر رشد یافته ،شده است.
هیچ کسی در ایران به جرم روزنامه نگار بودن ،زندانی نیست.
از این روست که دروغ ظریف را هم حتی می تواند توجیه کند زیرا
محمود احمدي نژاد نیز در سال هاي گذشته در نیویورك و یـا در
او فعالً نیازمند سازش با قدرت است و در شبکههاي مجازي نـیـز
مصاحبه با خبرنگاران خارجی سخنان مشابهی بـه زبـان آورده؛
خط همراهی با بخشی از بدنه ي سیستمی را که او را به بـازي و
محمد خاتمی ،اکبر هاشمی رفسنجانی ،علی خامنهاي و میرحسین
سرگرم شدن دائمی فرا میخواند ،دنبال میکند .در ایـن مـیـان
موسوي هم در مقام رئیس جمهور و نخسـت وزیـر ،سـخـنـان
روزنامه نگاران اصالح طلب مدافع یک جناح از قدرت و در واقـع
مشابهی در برخورد با خبرنگاران خارجی به زبان آوردهاند.
جریان اصلی رسانهها که در دست ایشان
با یادآوري اینکه پرویز ثابـتـی مـعـاون
است نیز بر این موج سازش طـلـبـی و
امنیتی ساواك ،دولتمردان حکومت گذشته
زندگی دوگانه ،چهرهي دوگانه ،درون و برون ،ظاهر دوگانگی می افزایند.
و برخی از اعضاي خاندان پهلوي اسـاسـ ًا
و باطن و نقشهاي متفاوت و متعارضی که طبقهي به گمان من تا زمانی که طبقهي متوسط
منکر سرکوب و خفقان سیاسی و شکنجه
متوسط شهري در برابر خود در زندگی روزمرهي شهري که بـخـش اصـلـی کـاربـران
و ترور مخالفان حکومت شاه هسـتـنـد ،از
این قرار انتظار آن که دولتمردان کنونی یا خود مییابد این دوگانگی را به بخشی از شیوهي شبکههاي اجتماعی و مخاطبان بالـفـعـل
پیشین ،چه کسانی که در بـطـن قـدرت زندگی کنونیاش بدل کرده است؛ از این روست که رسانه هاي فارسی زبـان هسـتـنـد بـه
هستند و چه کسانی که به حاشیـه رانـده دروغ و دروغگویی و چشم پوشیدن بر برخی از خودآگاهی نرسد ،این دوگانگی او را بـه
شدهاند ،دربارهي ماهیت سرکوبگري رژیم واقعیتهاي مسلم که با منافع آنی و ذاتیاش و
انفعال کشانده و نیروي اجتماعیاش را به
مسیر سازش طلبیاش ناخواناست ،مشخصههاي
در زمان تصدي خود در قدرت سـخـنـی رفتار اجتماعی این طبقه و نسل جوانی که در هرز میبرد و هر روز سرگرمی تازهاي در
بگویند یا احیان ًا به نـقـش خـود در آن
دنیاي مجازي به جاي کنش و پـویـایـی
دهههاي اخیر رشد یافته ،شده است.
اعتراف کنند ،انتظاري بیهوده است که نـه
اجتماعی مییابد.
از منظر جامعه شناسی سیاسی با سازوکـار
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تو فراموش کن اما من فراموش نمیکنم.
زل زدهام به دیوار تا یادم بیاید ...تا فراموش نکنم.
می خواهم یادم بیاید این اوین لعنتی را ...حتی اگر روزي همه
فراموشش کنند و همین چند رفیق مانده ،بگویند کابوس دیدهاي.
بگویند ظریف راست می گفت .بگویند این قدر نباید به او بند کرد.
بگویند نمی شود همه ي کاسه کوزه ها را سر این بدبخت شکست
و ...مهم نیست.
زل زدهام به دیوار و وقتی را یادم میآید که دوستانم توي زندان از
گفتگوي خبري احمدي نژاد می گفتند و مردي که تقلب بهش
می رساند براي حرف زدن و حاال باید برایش دعا هم بخوانند و
قربانی مذاکراتی باشند که درآن هیچ لقمه اي بر سر سفره ي
خانوادههایشان نخواهد نشست.
ظریف که نباید نمایندهي اپوزوسیون باشه.زل زده ام به دیوار و خط اریب این دیوار لعنتی را دنبال میکنم تا
 ۷۱سال قبل .زل زدهام تا یادم بیاید طبقهي سوم توحید را و صف
بلند بازداشتی هاي  ۹۷تیر را و خاطره ي نادر را که هرازگاهی
اینور و آنور از سیگاري میگفت که دمرو کشیده بود توي سلول
با دست هاي بسته .و وقتی من تصور آن روزها را می کردم یادم
نمی آمد که چه گذشت وقت خماري .من هم کشیده بودم از آن
سیگارها؟ شاید وقت خماري نیکوتین ،این موهبت به هیچ
سجده اي شکرش بدر نشود ...زل زده ام تا یادم بیاید دیوارهاي
سئول و طبقه ي اولش را که مثل بید می لرزیدم وقت کتک .که
حاضر شدم بگویم اکبر بدبخت مرا از راه بدر کرد ...تا بعد مرگش
هر روز سرکوفت بزنم به خودم که مرد نبودي که رفیقت را
فروختی به یک لحظه آرامش بعد از کتک و تا  ۷۱سال هر شب
خوابش را ببینم و با گریه بیدار شوم و سعی کنم البه الي دود
سیگار نیم سوخته زور بزنم براي گم شدن آن کابوس لعنتی...
یادم بیاید صداي خرد شدن مچ پاي چپم زیر پوتین پاسداري که
میگفت :نمیذارم بمیري.
بوي گند گرفتی! وقتشه بشوریمت!یادم بیاید غذاي وسوسه انگیز ۹الف را که براي جلوگرفتن از حتی
یک ناخنک کوچولو و دلهگی در دوران اعتصاب توش خراب کاري
کردم و پس دادم و کتک خوردم به خاطر اینکه به برکت خدا

اندیشه

روزنامه نگار زندانی انکار نمیشود
سام محمودي سرابی
روزنامه نگار
توهین کرده بودم...
یادم بیاید مزه ي خون معده ام را که طعم سرگین می داد تا
مدت ها ...یادم بیاید مزه ي فاضالب را که از دماغم وارد حلقم
میشد و ترس از بطري بازنشده ي زمزم وادارم می کرد به بلعیدن
آن مزهي گس...
عنتر حرومزاده حاال میفهمی با کی طرفی.یادم بیاید روزي را که براي تحقیقات بیش تر فرستادندم  ۹۱۲و
شانس با من یار بود که گذاشتند سیگار مگناي دم در را تا ته
بکشم و وقت برگشت فکر می کردم خوشبخت ترین مردي هستم
که این طوري این ها را سرکار گذاشتم ...مجید توکلی و روزبه را
یادم بیاید که بعد از خودکشی محمدي مقدم چقدر به واکنش من
خندیده بودند و سربه سرم گذاشته بودند به خاطر دادو بیداد هام!
یادم بیاید آن سرفه ي صدا خفه کن بعد از لوبیاخوري را که باید
گردن می گرفتی و مجید را که آداب توالت را هیچوقت بجا نیاورد
تا بهش بخندیم...
با ما میپلکی؟؟؟می خواهم یادم بیاید وقتی بازجوي بی حواس ازم پرسید که گویی
قبالً هم مهمان برادرانش بودهام زدم زیرش که عملی بودم و سرم
الي پاهام و می تواند تحقیق کند و دو روز اسهال بعدش که از
ترس تحقیق ...کار وقتی به جاهاي باریک کشید که گند ۷۷سال
پیش باال آمد .یا نمازهایی که بعد از استمناء از سر استرس،
میخواندم با تیمم ،براي آرامش.
بگذار حین گیراندن سیگار میانه ي تشنج هاي مدامم یادم بیاید
سلول  ۱۴طبقه ي دوم بند  ۹۴۱را که روبه رویش هر روز صداي
گریه و زاري مردي می آمد که فکر میکرد االن است که گریهي
عصر پنجشنبهاش باعث می شود اول صبح جمعه امام زمان ظهور
کند و بیاید ”فک کل اسیر“ کند محض رضاي دل شکسته ي
مادرش که بعد از مرگ حاجی با کّلفَتی در خانه ي ملت بزرگش
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یادم بیاید بهمن را که آن ظهر لعنتی از خبر مرگ هدي صابر
شوکه مان کرد ...یادم بیاید اصرارهاي من به اعتصاب غذا و
مشروط شدن اعتصاب آقاي باقی به کنار رفتن من از اعتصاب تا
مبادا داماد پیر شده در زندان از حجله بماند سر اعتراض به مرگ
پهلوان .عماد بهاور را میخواهم بهیاد بیاورم با آن دعاي کمیل هر
پنجشنبهاش که به قول دایی در بیتالفیوج برگزار میکرد.
رفیق استالین میره زیر دوش براي شستن گناهاش؟سیگارهاي توي توالت باید یادم بماند بعد از خاموشی و آب بازي
پاپا که به امید خبر مرگ عاغا مینشست پاي اخبار ...خروپف من
و آرش هنرور که دکتر فرزین را کالفه کرده بود ...دودره
بازي هاي آمار صبحگاهی و آمارهاي مجددي که صداي حاج رضا
و آقاي روشن را درمیآورد...
یا کتابهاي ممنوعه اي که به اسم مهدي آمد زندان تا پیش علی
ملیحی قمپز بیایم که من روي شما لیبرال ها را کم میکنم ...درد
و خونریزي بی صاحاب که امانم را می برید و دکتر اسدي بود که
وقت گریه یاد بچه هاش می افتاد و هق هق اش اکبر امینی را
”داغون” میکرد...
دودره بازي هاي حین نظافت که عمو مجید رضایی را مجبور
می کرد جبرانش کند ...عمو جواد الري و دستبندي که با هستهي
خرما ساخت براي عروس خانم تا من پیش باباي زنی که دوستش
می داشتم قمپز بیایم که بله! خود من با همین دست هایم این رو
به یاد دخترش با سابیدن خرماي بعد از افطار و سحر ساختم تا
راضی شود دخترش را به مردي  ۷۷سال پیرتر بدهد...
 اي دختر زیبا نیلوفر.یاد روزي که بعد از سه روز بیخوابی هر روز پیش بازپرس ننه من
غریبم درآوردم تا راضی شود وثیقهي خانم پورعزیزي را پس بدهد
و بازداشت موقت بزند تا وقتی وثیقه ي جدید می رسد بروم بند و
عبداهلل و کاپیتان و حاجی مقیسه و دکتر رجایی و آقا رضا و آقاي
عرب را ببینم و چند روزي کنار سیامک باشم و بی خوابی و
منگیام ملت را به شک بیندازد که سام عملی شدي نکنه؟...
 چرا اومدي؟؟؟نه
نباید فراموش کرد.
حتی اگر روزي موجودیت ما انکار شود .حتی اگر ظریف و روحانی
و خیلی از رفقاي قدیممان به امید رفع تحریم قربانیمان کنند.
آقاي مصدق! تصدیق بفرمایید یا نه ،زندانی سیاسی ،روزنامه نگار
باشد یا نباشد انکار نمی شود.

کرده ...یادم بیاید روزي را که به خاطر قبول نکردن مصاحبه ي
جلوي دوربین یک کشیده خوردم و وقت آمدن به سلول فکر
میکردم قهرمانم و میتوانم بزنم توي سر مسعود.
بعد از انتشار اعترافات روزنامه نگاران زندانی می فهمی با کیهمکار بودي.
و پیش خودم توجیه کنم که خوبه این بار جلوي دوربین نرفتم.
بردبرد بود المصب چون اگر هم می رفتم ،جز خودم کسی نبود
جرمم را گردنش بیندازم...
یادم بیاید نفرتی را که از فالنی داشتم به خاطر تک نویسی ۲
صفحه اي ش علیه خودم! یادم بیاید خودم را که وقتی از پیرمرد
مسئول غذا نشنیده بودم فکر می کردم شب قبل صداي تیر و
تفنگ ملتی می آید که می خواستند من قهرمان را از شر این ها
نجات دهند و من هم روي شانه هاشان پیازداغ بازجویی هاي بار
آخرم را زیاد کنم بیخبر از اینکه صداي ترقهي چهارشنبه سوري
با توهم قهرمانی من عجین شده...
 من اطالعاتی نیستم دادا مثل خودت زندانی ام و اومدم اینجابراي کار.
بگذار یادم بیاید شبی را که آن طلق روي المپ باالي در سلول را
با دستهي مسواك شکستم تا با تظاهر به خودکشی و خط انداختن
روي دست و سر و صورتم خودم را از انفرادي نجات دهم و ببرندم
 ۹۴۷پیش مسعود و سیامک تا این ریش لعنتی را بزنم و سیبیل
بگذارم روي زخمهاي پشت لبم...
زل زده ام به دیوار که یادم بیاید وقتی رامین را دیدم توي حیاط
قرنطینه ي بند هفت که بعدها برایم تعریف کرد منگ بودي و با
تعجب گفتی من شما را جایی دیدهام همه پکی زدند زیر خنده که
طرف رو باش رامین پرچمی رو نمی شناسه ...یا دعواي همیشگی
محمدرضا و افشین را که بعد از یک خاطره گویی از جوانی هاشان
کار به مشت و لگد میکشید.
آه مادرجان!...یادم بیاید افشین را با لبخندهاي همیشهگیاش
 دایی ما نوکرتیم به مرتضی عقیلی ،بپر یک نخود فرهنگی بگیربدیم به این مجید تمجیدي که هی از فرهنگ زندان برامان پامنبر
نره!
یادم بیاید کالس هاي درس تاریخ ملی شدن صنعت نفت هدي
صابر را که وقت درس دادن گویی بدون تپق از روي متن کتابی
دارد می خواند براي ما ...فریاد می زد :من از همه شون شکایت
میکنم.
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گفتگو با سحر ظهوري و شیوا عاملی راد ،دو تن از فعالین صنفی معلمان
تجمع هفدهم اردي بهشت ماه ،سومین تجمع سراسري معلمان
درسال تحصیلی  32- 36بود که به صورت پرشکوه و هماهنگ
در سراسر کشور برگزار شد .نظم تشکیالتی گسترده و پایبندي
معلمان به سکوت در تجمعات اعتراضی اخیر ،نمایشی از همدلی و
انسجام صنفی بوده است که از یک طرف راه را بر هر گونه
سواستفاده ي سیاسی جریانات داخلی از اعتراضات معلمان بسته
است و از طرفی دیگر بدون اغراق جنبش نوپاي معلمان را به
پیشتاز حرکت هاي مدنی در جامعه ي مدنی ایرانی تبدیل کرده
است .حتی فشارهاي امنیتی و رویکردهاي دوگانه ي حاکمیت نیز
تاثیري بر این انسجام و هماهنگی نداشته است.
دولت تدبیر و امید از یک طرف اعتراضات معلمان را برسمیت می
شناسد و از طرف دیگر با فشار بر فعالین صنفی رویکردي متضاد
را به نمایش می گذارد .درست یک هفته قبل از برگزاري تجمع
هفدهم ارديبهشت ،فشارهاي امنیتی زیادي از سوي دستگاههاي
امنیتی بر برخی فعاالن صنفی به خصوص تعدادي از اعضاي
هیات مدیره ي کانون صنفی معلمان تهران وارد شد .احضار و
بازجویی و تهدید اعضاي موثرکانون تهران به اجراي احکام
قضایی ناعادالنه اي که از گذشته به دلیل فعالیت هاي صنفی
داشتهاند ،نمونه اي از این رویکرد متضاد است؛ تاجایی که برخی از
این اعضا وادار به استعفا و درج آن در شبکه هاي مجازي درست
دو روز پیش از برگزاري تجمع شدند .به نظر میرسد این فشارها
بیش از هر چیز براي جلوگیري از برگزاري پرشکوه تجمع هفدهم
بود .با این همه حضور گسترده ي معلمان نشان داد که امروز
جنبش معلمان قائم به شخص وگروه مشخصی نیست .اما نکتهي
موثر تجمع هفدهم اردي بهشت حضور پررنگ معلمان زن و بعضاً
پیشتازي آن ها در این تجمع در برخی از استان هاي کشور بود.
درطول یک سال گذشته که به تدریج فعالیت صنفی معلمان بعد از
هشت سال رکود ،رشد وگسترش بیش تري یافته است ،حضور
پررنگ زنان معلم در فعالیتهاي صنفی نمود فراوانی داشته است.
به عبارت دیگر برخالف گذشته امروز حضور معلمان زن در جنبش
اعتراضی صرف ًا حضوري منفعالنه نیست .بسیاري از زنان معلم

معلمان

معلمان زن و کُنش صنفی آگاهانه
محمد حبیبی
فعال صنفی
درطول یک سال گذشته در برنامه ریزي و سازماندهی تجمعات
اعتراضی معلمان حضوري موثر و فعال داشته اند .درحالی که ابزار
اصلی هماهنگی میان معلمان درتجمعات اخیر شبکه هاي مجازي
به خصوص گروه هاي تلگرامی و وایبري بوده اند ،بسیاري از این
گروه هاي مجازي به وسیله ي معلمان زن پایه ریزي ،مدیریت و
هدایت می شوند .این کنش موثر و پویاي زنان معلم تا جایی بوده
است که در برخی استان هاي کشور ،هم چون تهران و کردستان،
قطعنامهي پایانی به وسیلهي معلمان زن قرائت شد .سحر ظهوري
از فعاالن صنفی استان تهران که قرائت کنندهي قطعنامهي پایانی
تجمع هفدهم اردي بهشت درمقابل مجلس بود درباره حضور
معلمان زن در تجمع هفدهم چنین میگوید:
” حضور بانوان در تجمع اخیر به نسبت تجمع هاي قبل بهتر بود.
اما با توجه به نسبت  ۴برابري تعداد معلمان زن نسبت به اقایان،
بی شک حضور بانوان بسیار کم است .اما روند رو به بهبود است و
پذیرش نفس اعتراض و اعالن مواضع شخصی و صنفی همکاران
خانم نیز رو به افزایش است“.
شیوا عاملی راد از معلمان و فعاالن صنفی کردستان نیز در مقایسه
با سالیان گذشته حضور بانوان زن در فعالیت هاي صنفی را
چشمگیرتر ارزیابی میکند:
”حضور نسبتأ بهتر زنان معلم در تجمعات و اعتراضات اخیر ،نسبت
به دیگر اعتراضات صنفی و اجتماعی در گذشته ،جاي بسی
امیدواري است .معلمان زن به لحاظ کمی ،درصد قابل توجهی از
جامعه ي فرهنگیان را تشکیل می دهند و این میزان در بعضی
مناطق مانند تهران بیش تر است تا جایی که بالغ بر  51درصد از
فرهنگیان این کالن شهر را دربردارد .در تجمعات و اعتراضات
اخیر اگرچه به نسبت سالیان گذشته در بعضی مناطق مانند
کردستان معلمان زن حضوري پر رنگ تر داشتهاند و در هستههاي
مرکزي تشکلهاي صنفی بعضی مناطق مشغول به فعالیت صنفی
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”مشارکت هرچه بیشتر زنان در فعالیتهاي صنفی موجبات خنثی
سازي هرچه بیش تر نقش هاي سنتی وکلیشه اي از پیش تعیین
شده براي زنان را فراهم می کند و از این طریق زنان معلم می
توانند توانایی هاي واقعی و پنهان نگه داشته ي خودشان را براي
خودشان و براي اجتماع بیش از پیش بروز دهند .واقعیت این است
که هر گام کوچک مشارکت زنان در عرصههاي اجتماعی ،نه تنها
یک قدم در نجات زنان از گرفتاري هاي اجتماعی و اقتصادي و
جنسیتی موثر است بلکه در نهایت حرکتی هرچند محدود به سوي
نجات کل جامعهي بشري از مصایب موجود خواهد بود“.
با این همه هم چنان موانع متعدد ساختاري و ذهنی چه در سطح
اجتماع و چه در میان معلمان زن وجود دارد که گسترش کمی
وکیفی حضور زنان معلم را تحت الشعاع قرار می دهد .بخشی از
این موانع و مشکالت مشترك همه ي زنان ایرانی براي حضور در
عرصه هاي اجتماعی است و برخی دیگر ،ناشی از عدم آگاهی
معلمان زن از توانایی تاثیر گذاري خود در ساختار آموزشی کشور
است.
سحر ظهوري نیز با اشاره به مسئولیتهاي معلمان زن در داخل و
خارج از خانه بخشی از این موانع را ناشی از نگرش هاي سنتی
جامعه و بخشی دیگر را برآمده از فشارهاي امنیتی حاکم بر
محیطهاي اموزشی ارزیابی میکند.
” موانع موجود بر سرراه بانوان ناشی از همان نگرش سنتی جامعه

شده اند ،اما هم چنان حضور و مشارکت اجتماعی زنان معلم در
مقایسه با جمعیت فراگیرشان محدود است“.
حضور زنان معلم در فعالیتهاي صنفی در حالیکه بخش عمدهاي
از جمعیت فرهنگیان کشور را زنان تشکیل می دهند ،نوید بخش
تحوالت چشمگیر درعرصه هاي آموزشی هم خواهد بود .چرا که
چنین حضوري می تواند ضمن اگاهی بخشی و افزایش سطح
کیفی وکمی تواناییهاي مشارکتی زنان ،زمینه ساز حضور زنان در
تصمیم گیريهاي کالن آموزشی هم باشد.
سحر ظهوري ضرورت حضور زنان در فعالیت هاي صنفی را چنین
بیان میکند:
” به طور قطع حضور حداکثري بانوان نتایج چشمگیرتري براي
فعالیت هاي صنفی تشکل هاي صنفی به همراه خواهد داشت.
نیم بیشتر جامعهي فرهنگیان را بانوان تشکیل دادهاند و همراهی
آنان تاثیر به سزایی در پیشبرد اهداف کانون ها خواهد داشت و
همین طور اعتماد به نفس بانوان را بیش تر خواهد کرد .فعالیت
اجتماعی بانوان و حضور آنان در اجتماع موجب می شود نگاه ها را
به مشکالت این قشر از جامعه متوجه کند .امیدوارم اعتماد به
نفس بانوان بیشتر شده و در فعالیت هاي صنفی حضور حداکثري
داشته باشند“.
شیوا عاملی راد نیز مشارکت زنان معلم در عرصه هاي اجتماعی را
زمینه ساز تحوالت فردي و اجتماعی می داند .از نظر وي
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به زنان است .دیدگاهی که شهامت ابراز بیان و عقیده را از بانوان
گرفته است و البته ترس از مدیر و اداره و شاید بتوان گفت ترس
از حاکمیت است .عدم آگاهی زنان از حق و حقوق واقعیشان و
فشارها و تهدیدهایی که در سال هاي اخیر از طرف سیستم بر
معلمان وارد شده موجب گردیده که بانوان جرات کم تري براي
شرکت در فعالیت هاي صنفی داشته باشند .این موانع تا حدودي
مربوط به سیستم و تا حدي برمی گردد به دیدگاه شخصی بانوان
که پیش خود می اندیشند مسئولیت اصلی آن ها مادر بودن است و
فقط باید خود را وقف خانواده و همسر و فرزند کنند“.
از نظر شیوا عاملی راد نیز ساختار مردساالرانه ي جامعه ي ایرانی
نقش موثري در ایجاد مانع بر سر راه مشارکتهاي اجتماعی زنان
معلم فراهم میکند:
” شاخص هاي این عدم مشارکت را باید در ساختارهاي مرد ساالر
و به تبع آن نقش هاي جنسیتی تحمیل شده اي دانست که در
قالب الگوهاي فکري و فرهنگی-اجتماعی نظام بندي شده،
نابرابري هاي جنسیتی را بازتولید می کند .همان الگوهاي
نهادمندي شده و عرف هاي تبعیض آمیز و پذیرفته شده اي که
تعیین سرنوشت هاي اجتماعی ،اقتصادي و سیاسی جامعه را امري
مردانه تلقی کرده و این گونه آموزانده اند که سرنوشت یک جامعه
همیشه باید توسط مردان رقم بخورد .تحت تاثیر چنین رهیافتی
نقش ویژه ،اصلی و مورد قبول زن در جامعه همان کارکردهاي

کلیشه اي جامعه ي سنتی ،یعنی برعهده گرفتن نقش هاي مادري،
همسري و غیره در خانواده میباشد“.
دریک جمع بندي کلی همانطور که این فعال صنفی معلمان
اشاره میکند:
” محدودیت هاي اقتصادي ،قانونی ،عرفی ،فرهنگی ،مذهبی و نیز
تلقی خود زنان و عواملی نظیر این ها ،همگی در کنار هم و در
بازتولید و تاثیرگذاري بر هم ،نقش زنان در دخالت گري اجتماعی
را کمتر میکنند“.
با این همه و با وجود مشکالت متعدد ،رشد تدریجی حضور
معلمان زن در فعالیتهاي صنفی و عالقمندي هر چه بیشتر آنان
براي حضور در عرصه هاي اجتماعی بسیار امید وار کننده بوده
است.
همان طور که شیوا عاملی راد میگوید:
” باري محدودیت ها وجود دارند اما نباید به آنان به عنوان موانعی
که قرار است همیشه سد راه باشند نگاه کرد .به انها باید اندیشید،
باید بر آن ها غلبه کرد و در این راستا بسیار ضروري است براي
برون رفت از وضع موجود ،با تغییر بنیادین در نگاه مردساالرانه و
بنیان هاي فکري جوامع سنتی؛ در راستاي ارتقاء آگاهی و ایجاد
احساس ضرورت در زنان براي حضور کیفی و کمی در عرصههاي
اجتماعی آنان گامهاي اساسی برداشته شود“.
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پیرامون پارادوکس اعدام قاتالن فرخنده؛ در گفتگو با محمد مصطفایی

گفتگو از فرناز کمالی
در آستانهي آغاز سال نوي شمسی ،مردان خشمگین در کـابـل،
پایتخت افغانستان ،زنی به نام فرخنده را با این فرض کـه یـک
نسخه از قرآن را سوزانده ،با مشت ،لگد ،چوب و سنگ در خیابـان
کشته و سپس جسدش را آتش زدند .انتشار بالفاصلهي عکسهـا
و فیلم هاي این واقعه که توسط مردم تهیه شـده بـود ،بـازتـاب
گسترده اي در سطح جهان داشت و خشم و انزجار افکار عمومی و
سازمانهاي مدافع حقوق بشري را برانگیخت و همگان خواسـتـار
شناسایی ،محاکمه و مجازات سریع قاتالن نامبرده شدند.
به تازگی اما صفیاهلل مجددي ،قاضی دادگاه رسیدگی به پروندهي
قتل فرخنده ،که نام  23متهم در آن ذکر شده است 2 ،نفر را بـه
اتهام مشارکت در قتل وي به مرگ محکوم کـرده اسـت؛ حـال
آن که صدور حکم اعدام و به تبع اجراي آن ،خود نیز نقض حقوق
بشر است...
خط صلح پیرامون پارادوکسی که در این خصوص به وجود میآید،
با محمد مصطفایی ،وکیل ایرانی مدافع حقوق بشر ساکـن نـروژ،
گفتگویی را ترتیب داده است .با توجه به اینکه به طور کلی افکار
عمومی نسبت به صدور احکام اعدام براي قاتالن فرخنـده و یـا
موارد مشابه ،عکس العمل چندانی نشان نداده است ،در این گفتگو
سعی بر آن بوده که دالیل این امر بررسی شود و از طـرفـی بـا
پرسش و پاسخهاي مطرح شده ،به از بین بردن پاردوکـس فـوق
الذکر بپردازیم.
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همان طور که مستحضر هستید ،در رابطه با قتل فجیع
و استثنایی فرخنده در افغانستان ،جـدا از خـانـواده و
نزدیکان ،افکار عمومی جهان هم خواهان محاکمهي عاملین ایـن
پرونده هستند .عملکرد دستگاه قضایی افغانستان در این خصوص
را به طور کلی چگونه ارزیابی میکنید؟

خب همان طور که شما هم عنوان کردید ،اتفاقی که براي فرخنده
افتاد ،می توانیم بگوییم اتفاق نادري الاقل در رابطه با جـامـعـه و
نسل کنونی بود .هرچند که به هر حال در گذشته این اتـفـاقـات
توسط طالبان به کررات صورت گرفته بود .با رفـتـن طـالـبـان
هم چنان آن ایدئولوژي افراطی گري و تبعیت از قوانیـن خشـک
مذهبی و حتی حمایت از خیلی از کسانی که به نوعی خودشان را
امام فرض و معرفی میکنند ،تا حدودي در بین برخـی از مـردم
افغانستان وجود دارد.
به هر حال اتفاقی که براي فرخنده رخ داد همان طور که گفتم ،در
زمان کنونی ما نادر هست و این مسئله اي هست که ما نبایـد در
شرایط کنونی از کنار آن به راحتی بگذریم .حاال بحثی که وجـود
دارد این هست که چطور می شود که با این مسئله برخورد کنیـم؛
یک برخورد ،مربوط به دستگاه قضایی این کشور بود کـه افـراد
بسیار زیادي را به دلیل فشارهاي بین المللی که به وجود آمد یـا
مهم تر از آن ،فشارهایی که فعالین جامعهي مدنی و فعالین حقوق
بشر در داخل افغانستان وارد کردند ،سریع ًا بازداشت کرد و تعدادي
از آن ها را هم به اعدام محکوم کرد .عملکرد دستگاه قضایـی در
افغانستان به نظر من با توجه به شرایطی که به وجود آمد و البتـه
قوانین افغانستان ،بد نبود البته چند نفري هم بودند که با این کـه
دالیل زیادي وجود نداشت ،تبرئه شدند که این خود با سـوال و
اعتراض مواجه شد.
در رابطه با صدور احکام اعدام براي چهار نفر از آنها،
چه نظري دارید؟ بسیاري میگویند که چرا تنها براي 2
نفر حکم اعدام صادر شده و برخی هم به سبب مخالفت با حـکـم
اعدام ،به همین موارد را هم اعتراض دارند...
بله ،در این مدت ،در رابطه با افرادي که به اعدام محکوم شـدنـد،
در افغانستان تقریب ًا هیچ اعتراضی صورت نگرفت و افکار عمومـی
از این مسئله راضی بود اما حقیقت ًا من از این مسئله زیـاد راضـی
نیستم .درست است که چنین مسئلهاي رخ داد و فرخنده به طـرز
فجیعی به قتل رسید اما به دلیل اینکـه کـا از اعـدام دوري
می جویم و مخالف اعدام هستم ،احکامی که صادر شده را زیـاد
قبول ندارم؛ در واقع احکام صادره بر اساس قوانین افـغـانسـتـان
هست اما بر اساس قوانین حقوق بشر نمیتواند باشد.
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خب با این وصف ،چه مجازاتهاي جایگزیـنـی را در
رابطه با چنین موارد خشنی که احساسات مردم جهان را
هم به نوعی تحت تاثیر قرار داده ،پیشنهاد میکنید؟
ببینید وقتی که یک اتفاق خاصی در یک کشوري مثل افغانستـان
و یا ایران رخ میدهد ،به دنبال این هستند که باید شـدیـدتـریـن
مجازات ها را اعمال کنیم .اگر اسیدپاشی در ایران صورت میگیرد،
اکثر ًا به دنبال این هستند که یک مجازات بسیار سنگینی صـورت
بگیرد تا درس عبرتی باشد براي دیگران که این کـار را انـجـام
ال اسیدپاشی نکنند .من به این مسئله به این صـورت
ندهند و مث ً
نگاه نمی کنم و معتقد هستم که مجازات از اهـمـیـت چـنـدانـی
برخوردار نیست .در قرن هاي گذشته مجازات هاي بسیار سنگینـی
نسبت به برخی از جرم ها اعمال شد ولی هیچ وقت از آمار جرائـم
کاسته نشد ،بنابراین نباید به مجازات خیلی فکر کرد .مجازات فقط
براي این است که افراد تهدید شوند ولی درس عـبـرت بـراي
دیگران باید با فلسفهي مجازات ها تفاوت داشته باشد .در نتیـجـه
من نمی گویم که چه مجازاتی را باید اعمال کنند؛ به هر تـرتـیـب
بهترین مجازات غیر از مجازات اعدام یا سلب حق حیات ،میتواند
حبس ابد یا مجازات  07سال حبس باشد و یا مجازاتی که به دلیل
استمرار ،تاثیر بیش تري نسبت به اعدام بر روي جامعـه بـگـذارد.
اعدام آنی است ،سریع فرد را اعدام میکنند و مسئله از ذهنها دور
می شود ولی وقتی که حبس ابد به یـک نـفـر مـی دهـنـد یـا
مجازاتهاي سنگین دیگري ،بیش تـر در
ذهن ها می ماند .بنابراین اگر بخواهیم حتی
درس عـبـرتـی بـراي دیـگـران شـود،
مجازات هاي غیر از اعدام از ایـن جـهـت
تاثیرگذاري بیشتري هم دارند.
با این همه ،آن چیزي که مهم است ،مجرم
است؛ اینکه چرا مجرم میباید دسـت بـه
چنین جنایت هایی بزند .ما دنبال چـرایـی
جنایت ها نمی رویم و صرفاً دنبال مجـازات
کردن مجرم هستیم .اگر در آیـنـده هـم
مسئله ي مشابهی براي فرد دیگري پـیـش
بیاید ،مطمعنآ با جامعه ي کنونی افغانستـان
همین اتفاق تکرار خواهد شد .در صـورتـی
که اگر قانون در یک کشوري حـکـومـت

بکند ،چنین عملی نباید انجام شود .ضمن ًا آن عدهاي که به چنیـن
ایدئولوژي هایی باور دارند ،به دنبال این اصل نیستـنـد کـه چـه
مجازاتی به دنبالشان است ،به دنبال این هستند که احکام الهی را
اجرا کنند و یا به نوعی ایدئولوژي خودشان را غالب کنند.
بنابراین مجازات مهم نیست ،مجرم مهم است .به دنبال این باشیم
که چطور می شود مجرمین دیگري نساخت .چطور میشود با جرم
مبارزه کرد .در جرم شناسی ،مجرم و جرم اهمیتش از مـجـازات
بیش تر است چیزي که بسیاري به آن توجه نمیکننـد و حـتـی
حکومتها هم به این مسئله توجه نمیکنند .البته حکومـت هـاي
پیشرفته به دلیل این که این پروسه را طی کردند و میداننـد کـه
مجازاتهاي سنگین تاثیر آن چنانی ندارد به این مسـئلـه تـوجـه
میکنند و با واقعیتها کنار می آیند ولی در کشـورهـایـی مـثـل
افغانستان ،ایران ،پاکستان ،سودان یا سومالی چنین نیست...
با این حال بسیاري از مردم این کشور معتقدند کـه بـا
توجه به شرایط خاص این کشور اعم از تـهـدیـدهـاي
گروههاي تندرو و یا نفوذ قبیلهاي و امثالهم ،اگر براي ایـن افـراد
حبس ابد هم صادر شود ،در کوتاهترین زمان مـمـکـن تـرتـیـب
آزادياش را میدهند ...از طرفی هم استدالل برخی موافقین است
است که در جامعهي خشونت زدهاي چون افغانستان که حدود 67
سال جنگ را تحمل کرده ،هنوز بسیار زود است که به طور کلـی
احکام اعدام ،خصوصاً از نوع قصاص آن ،ملغی شود...
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کرد .ما نمیتوانیم مجازاتی غیرانسانی را به بهانهي اجـرا نشـدن
ببینید کشورهاي مختلف  06سال است که روي جامعهي مـدنـی
مجازاتی دیگر اعمال کنیم .خب این یک تبعیض هـم اسـت و
افغانستان کار میکنند .بودجههاي کالنی به سازمانهاي مختلـف
احتمال دارد که خیلی از افراد جانشان را بی گناه از دست بدهنـد.
و دولت داده شده که در این خصوص کار کنند و پیشرفـت هـاي
احتمال دارد این کسانی که االن به اعـدام
خیلی خوبی هم حاصل شده اما با توجه
کسی
قاتل
گوییم
می
ما
قتل
ي
زمینه
در
محکوم شدند ،افرادي بوده باشند که اصـالً
به این که دوباره چنین اتفاقـی افـتـاده،
صورت
فرد
آن
توسط
قتل
نهایی
علت
که
است
تقصیري نداشته بـاشـنـد و بـر اسـاس
نشان میدهد که باید باز هم بـر روي
بیایند
نفر
دو
که
اگر
مثال
عنوان
به
باشد؛
گرفته
فشارهایی که وارد شده قتل را بـه گـردن
مسئلهي جامعه ي مدنـی کـار کـرد و
ي
ضربه
که
کسی
آن
بزنند،
سنگ
با
را
فردي
یک
گرفته باشند ،یا این که تاثیر کار یـکـی از
سرمایه گذاري بیش تري بـراي آن در
دیگر
نفر
و
است
قاتل
زند،
می
را
کاري
یا
نهایی
آن ها بیش تر از آن یکی بوده بـاشـد .در
نظر گرفت .در ضمن باید بر آمـوزش و
علت
این
که
باشد
زده
فرد
آن
پاي
به
سنگ
با
شاید
زمینهي قتل ما می گوییم قاتل کسی است
پرورش و افزایش تحمل پـذیـري هـم
تاکید کرد .این در رابطه با قسمـت دوم قتل نمیتواند باشد .در این موضوع خاص ،چون که علت نهایی قتل توسط آن فرد صـورت
سوال شما ولی در رابطه با قسمـت اول نتوانستند شناسایی کنند که چه کسی عامل یا گرفته باشد؛ به عنوان مثال اگر که دو نفـر
سوالتان که خب اگر دولت ناتوان است یا مسبب اصلی قتل بوده ،بنابراین چند نفري را بیایند یک فردي را با سنگ بـزنـنـد ،آن
قانونی در خصوص اینکه بتواند فردي را محکوم به اعدام کردند .این خود نشان از نقص در کسی که ضربهي نهایی یا کاري را میزند،
که برایش فرض ًا حبس ابد صادر شده در حکم میتواند باشد .به هر حال این مسئله در قاتل است و نفر دیگر شاید با سنگ به پاي
زندان نگه دارد ،ناتوان است ،توجیه گـر پروندههاي قتل و به طور کلی در پروندههایی که آن فرد زده باشد که ایـن عـلـت قـتـل
این نمی شود و معنی این را نمی دهد که برایشان حکم اعدام صادر میشود ،وجود دارد و نمیتواند باشد .در این موضوع خاص ،چون
افراد بی گناه احتمال دارد که اعدام شوند.
نتوانستند شناسایی کنند کـه چـه کسـی
پس ما باید حتمآ مجازات اعدام را اعمال
عامل یا مسبب اصلی قـتـل بـوده،
بنابراین چند نفري را مـحـکـوم بـه
اعدام کردند .این خود نشان از نقـص
در حکم میتواند باشد .به هـر حـال
این مسئله در پرونده هاي قتل و بـه
طور کلی در پرونده هایی که برایشان
حکم اعدام صادر می شود ،وجود دارد
و افراد بی گناه احتمال دارد که اعدام
شوند.
همان طور که خودتان هم
اشاره کردید در افغانستان کسـی بـا
این احکام اعدام مخالفت آن چنـانـی
نکرده است .فکر نمی کنید که پخش
تصاویر یا به هر ترتیب فیـلـم ایـن
واقعه جنبشهاي نه به اعدام را با چالش مواجه کرده است؟
کنیم براي اینکه از این اتفاقات پیشگیري شود .باید نگذاریم که
ببینید حساسیتی که در رابطه با این مسئله به وجود آمد ،باعث شد
اگر یک نفر حتی به حبس بلند مدت محکوم شده این امکان براي
که کسی اعتراض نکند .در واقع کسی به دلیل ایـن کـه اکـثـراً
او فراهم شود که به راحتی از زندان آزاد شود و یا اینکه در کوتاه
خواهان مجازات و اعمال قانون در مورد این افراد بودنـد ،جـرات
ترین زمان ترتیب آزادي اش فراهم شود .این مسئله نقـص یـک
نمیکند که به مسئله ي اعدام اعتراضی کند .به هر حال بر اساس
سیستم می تواند باشد و بنابراین سیستم را باید در آن مورد قـوي

27

گفتگو

قانون افغانستان مجازات آنها اعدام است بنابراین اگر که ایـرادي
گرفته شود ،می گویند که ما قانون را اعمال کردیم .ببینید در تمام
کشورهاي دنیا قتل هاي فجیع اتفاق می افتد و در واقع این امـري
اجتناب ناپذیر است چرا که باالخره چنین افرادي وجود دارنـد .در
کشور نروژ هم در سال  1100یک نفر  55نفر را که اکثراً جـوان
بودند با اسلحه کشت .حاال باید دید که عکـس الـعـمـل مـردم
افغانستان و در مقابل مردم نروژ به چه صورت بود :در نروژ مـردم
با شاخههاي گل به خیابان ها آمدند و گفتند نه به خشونت .به این
طریق هیچ کدام از آنها هم خواهان این نبودند که مجازات تغییر
بکند و حداکثر مجازاتی هم که در نروژ وجود دارد 10 ،سال حبس
است؛ حتی حبس ابد هم ندارد و اگر که ببینند رفتار متهم تغییري
پیدا نکرده و یا احتمال این وجود دارد که متهم بخواهد مـجـدد ًا
مرتکب جرم بشود ،مجدد آزاد نمی کنند و حبس ابد براي آن در
نظر می گیرند .ولی در افغانستان و یا ایران ،هنوز هم کـه هـنـوز
است ما به آن میزان فرهنگ نرسیدیم که بخواهیم خشونت را بـا
خشونت جواب ندهیم و خب قوانین هم دست ما را در خصـوص
این انتقام گیري باز میگذارند .باید با روشها و راهکارهاي جامعه
شناسی و منطقی به مسئله پاسخ داد؛ آن هم به روز و نه به شکل
سنتی.
در رابطه با مقابله با یک فرهنگ خشونت محور که بـه
آن اشاره داشتید ،چه پیشنهاد و یا پیشنهاداتی داریـد؟
مثالً آموزش تا چه حد در این رابطه میتواند موثر باشد؟
این سوال بسیار گسترده است و نمی شود در چند جملـه بـه آن
پاسخ داد .ضمن اینکه
ما نمی توانیم بگویـیـم
که صرفاً این مسـئلـه
فرهنگی است .خیـلـی
از مسائل هسـت کـه
دست به دسـت هـم
می دهد که این اتفـاق
رخ میدهد؛ مثالً اگـر
در یــک کشــوري
مشکل اقتصادي داشته
باشیم ،ناخودآگاه افـراد
به خشـونـت دسـت

می زنند و این مورد اصا ارتباطی هم به فرهنگ ندارد .جامعه اي
که در رفاه زندگی کند با جامعه اي که در فقر و بدبختی زنـدگـی
میکند ،دو جامعهي متفاوت هستند .مثا در جامعهاي که دانمارك
در حال حاضر دارد ،آمار جرم ها خیلی پایین هستند و در مقابل در
جوامعی مثل سومالی و سودان و افغانستان و ایـران کـه فـقـر
اقتصادي گسترده وجود دارد ،آمار جرمها باالست.
می توانیم به صورت خالصه بگوییم که ارتقاء آموزش و پرورش از
سویی و ایجاد رفاه در جامعه از سوي دیگر ،میتواند تاثیر داشـتـه
باشد .آموزش و پرورش هم قطع ًا میتواند تاثیر گذار باشد .آموزش
و پرورش صحیح ،آموزش حقوق بشر و یـا بـحـث کـارکـردن
روانشناسی براي ارتقاء و مدارا ،میتواند خیلی تاثیر داشته بـاشـد.
کارهاي مختلفی میتوان انجام داد؛ مهمتر از همه میتوانم بگویم
که اگر ما روي جامعهي مدنی کار کنیم و انجمنهایی که کارهاي
فرهنگی و حقوق بشري انجام میدهند ،افزایش یابند و قبل از آن
هم به آن ها آموزش داده شود که چطور میتوانند در جامعه تاثیـر
گذار شوند ،می تواند یک جامعه را به سوي تکامل و بـه سـمـت
سالمتی ببرد ولی اگر که این نقصها وجود داشته باشد ،حال چـه
از نظر اقتصادي و یا اجتماعی و فرهنگی ،جامعه از خط اصلی دور
می شود و نه تنها به سمت تکامل نمیرود که بیشتر به سـمـت
هرج و مرج ،فساد ،فحشا و بسیاري دیگر از ناهنجاريها سوق پیدا
میکند.
ممنون از وقتی که در اختیار خط صلح قرار دادید.

شماره 49
خرداد
1394
تجمع مردم خواهان مجازات قاتالن فرخنده در افغانستان  -عکس از بی بی سی

28

اجتماعی

ایستادگی دو محمد و یک نرگس
علی کالئی
فعال حقوق بشر

شماره 49
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انسان دشواري وظیفه است .شاید این سخن در ابتدا تنها کلماتی
به نظر بیاید ردیف شده در پی هم و اثري از آثار بامداد شعر
معاصر ایران .با معنایی که تنها توضیحی انسان شناختی را در
ذهن متبادر کند .معنایی که به درد درك فلسفی و مفهوم
ی گوشت و پوست و خون
سازيهاي نظري می خورد و انسان عین ِ
دار مشمولش نیست که حکایتش دیگر است؛ دیگري وراي
فلسفیدنها و نظریه پردازيها.
اما روزگار ما انگار آدم هایی را ساخته است از جنس وظیفه.
آدم هایی که مرغ حق اند .حق حق زدن براي انسانیت و برابري و
آزادي .آن جا که به تعبیر امام سوم شیعیان در برابر بال قرار
می گیرند ،از همان قلیل هایی هستند که اهل راه و مسیر و
طریقاند .آدمهایی که شاید اگر نبودند ،در روزگار تکنیک و ماشین
و تکنولوژي و آدمهاي پیچیدهي هزار الیه و هزار رنگ ،صداقت و
صراحت و شجاعت و ایستادگی تبدیل به مفاهیمی می شد که
می بایست در اسطوره ها و کتاب هاي تاریخی به دنبالشان گشت.
خصلت هایی به مثابه خصلت هاي زمان و مکانی دیروزین که
امروز باید گفت گشتم نبود ،نگرد نیست!
این آدم ها قطع ًا الزم النقداند .دیکته نویسانی هستند غیر معصوم
که قطعاً غلط دارند اما اهل راه اند .حرکت کنندگانند نه نشستگان
و خوابیدگان تاریخ .مذهبی اند .اهل مذهب راه اند و فاعالن فعل
َذ َهبَ .تاریخ در حال حرکت و لوکوموتیوش همین ها را به یاد خود
می آورد نه نشستگان و خوابیدگانی که زیر چرخ هاي این
لوکوموتیو فراموشان شدهاند.
نرگس محمدي به زندان می رود .فعال حقوق بشر .نائب رئیس
کانون مدافعان حقوق بشر .فعال ملی مذهبی .کسی که شاید بار
فعالیت یک جریان را روزها و ماه ها ،یک تنه به دوش کشیده
است .با تمام بیماري هایش .پنج قرص در روزش و خطر معلولیت
بر اثر زندان و نبودن داروهایش .ایستاده و بی خطی بر چهره از پا

پس کشیدگی .استوار .صدایش هنوز در سالگرد ستار بهشتی در
گوش ها زنگ می زند .گاه فریادها شب تیره ي سکوت و سکون
استبداد را می شکند .در روزگاري که همه هسته اي شده اند و
منتظر التوافقان تاریخ اند ،یکی مرغ حق می شود و از حق انسان
می گوید .بانویی با دو فرزند که البته هم این مادر و هم پدر مبارز
و اندیشمند این دو فرزند نمیخواهند فرزندانشان درگیر مسائل پدر
و مادر شوند .بماند که برخی بی مالحظگان (در بهترین حالت و
تعریف) حرمت کودکی را دوربین به دست میشکنند و پدر تقی را
در بیرون و مادر نرگس را در درون می آزارند .حرمت کودکی را
باید پاس داشت .اگر پاس دارند.
اما نرگس بانوي محمدي در زندان و پس از بازداشت تنها نیست.
پدر پیري دلش چون سیر و سرکه می جوشد .پدري که کمر کش
اوین را باال می رود .با عصا و از پس هشت دهه زندگی و بیش از
شش دهه مبارزه .پدري که خود روزگارانی نه یک مرتبه که چند
مرتبه و نه یک سال و دو سال که چندین سال میهمان پر قدر
همین زندان بوده است .محمد ملکی ،اولین رئیس دانشگاه تهران
پس از پیروزي انقالب ضد سلطنتی بهمن  ،75پدر پیر نرگس
محمدي است که از کمرکش اوین باال می رود .پشت به ماي

نشسته از پس مانیتور و دست بر کیبورد و راحت تکیه داده .پشت
به همه ي مواهب سکوت و کناره نشینی که سالطین به آگاهان
میدهند تا سکوتشان را بخرند ،از کمر کش اوین باال میرود تا به
یاري دخترش ،نرگس محمدي برود .پدر پیري که یک باطري
مفتخر است تا در کنار قلب بزرگ این مرد کمک کار او باشد.
خوشا به سعادت این باتري .خوشا.
این صحنه و تصویر محمد ملکی صحنه و تصویر یک محمد
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دیگر را نیز به خاطر می آورد .محمدي که یادش و نامش روحیه
بخش محمد ملکی است .محمدي که پیشواي نهضتی شد و
بنیانگذار سنتی که ایستادن بر آزادي و حریت و حرمت انسان و
مقاومت در برابر استبداد آموزه هایش بود .محمد مصدق انگار بار
دیگر از احمد آباد چشم به رفتار و سکنات فرزند هشتاد و اندي
ساله ي خود ،محمد ملکی ،دوخته است .مصدق احمد آبادي که
خود اهل انسانیت است و کامیاب بنیانگذاري سنتی است و خوش
نام همیشگی تاریخ ،شاهد ایستادگی و وظیفه مبنایی فرزندي
است از تبار نوخواستگانی که در عصر ملی شدن نفت به مبارزه پا
نهادند .محمد ملکی در روزهاي کودتاي بر علیه مصدق در سال
 ،61بیست ساله بود .امروز در هشتاد و اندي سالگی هنوز بر همان
سنت ایستاده.
ملکی در سخنانش پشت به قدرت میکند و رو به انسانیت و مردم
و آزادي .به ساکتان می تازد که معامله نکنید .اداي اپوزسیون و
حقوق بشري و مبارزه براي انسانیت را در نیاورید و در پس پرده
ساکتان تاریخ نباشید .به صحنه بیایید .ندایی که این پیر در حال
پیمایش کمر کش اوین منادي آن است.
محمد ملکی خصلتی دیگر را هم از دکتر مصدق احمد آبادي وام
گرفته است .هدف محدود و مشخص و مقاومت نامحدود .ملکی
این جا هدفش آزادي و رهایی دخترش نرگس است .هدف محدود
تعریف کرده است در حد توان و بر مبناي خصلت هاي دنیاي
حقیقت و امکان .اما مقاومتش نامحدود است .با بیش از هشت

دهه سن میایستد ،ساعتها و بار دیگر خود خواسته شکنجه را به
جان و براي هدف میخرد.
ملکی ،جوان دل است .اولین بازداشتش با جنبش دانشجویی آغاز
دهه ي  21است .در اولین خیزش هاي جنبش دانشجویی پس از
کودتاي بیست و هشتم مرداد  0661و بعد بارها برخورد امنیتی.
زندان پنج ساله و زندگی پنج ساله زیر حکم اعدام در دهه ي
شصت و نجات معجزه آسا در سال  37و بعد زندان در سال هاي
 53و  41و بعد  . 44ملکی نامی است که بازجویان آن را با احترام
می برند و مبارزین با افتخار .و این بار در کنار نرگس بانوي
محمدي ایستاده .بانویی که روي صبر را سپید کرده و مبارزه را
حیثیتی دوباره بخشیده.
اگر در روزگار ما ،مبارزه و فعالیت براي حقوق بشر و احقاق حقوق
شهروندان نیازمند راهی باشد ،ایستادگی ملکی و نرگس محمدي
و مقاومت شان ،شاهراه آن راه است .مقاومتی مشخص در پس
هدفی مشخص و اما با مقاومتی نامحدود و گذشته از همه چیز.
روئین تن به دو عنصر نداشتن دنیا و زخارفش و نخواستن موقعیت
و مناصبش.
سنت و عمل نرگس محمدي و محمد ملکی را باید آموخت.

تصویر پشت بر ماي رو به اوین پیر عصا به دستمان را باید ارج
نهاد و شعله اي که ایشان افروخته اند را باید مشعل راه دانست.
نقشه ي راه زمان مند و مکان مند است .اما مشعل ها باید فروزان
باشند تا راه گم نشود .تا مقصدي که مقصود فراهم شود.

شماره 49
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پرونده ي ویژه

فرهنگ امنیت ،فرهنگ روزمره
باشیم این است که دنیاي ما هرگز به دوران ماقبل تکنولوژي و
اینترنت باز نمی گردد .اینترنت و تکنولوژي مانند چراغی است که

اجتماعی

حسین ترکاشوند

در اتاقی تاریک برافروخته شده و ما اشیاي داخل اتاق را دیدهایم.
حتی اگر آن چراغ را خاموش کنیم ،اشیایی که دیدهایم در حافظه

فعال مدنی

ما ماندگاراند و محو نمیشوند .بنابراین به هیچ عنوان تئوريهایی
سخن گفتن از تکنولوژي ،اینترنت و امنیت دیجیتال در زمانه اي

که تالش می کنند به اینترنت و تکنولوژي بی اعتنایی کنند ،مردم

که تکنولوژي همه گیر شده است و در عین حال برخی

را به قهر با آن فرابخوانند و یا به دشمنی با آن بپردازند قابل

کارشناسان با توجه به این میزان از اقبال به آن تصور می کنند

اعتماد نیستند .هرچند به این آگاه هستیم که نباید در برابر اینترنت

بیش از اندازه غرق در تکنولوژي و اینترنت شده ایم ،سهل ممتنع

و تکنولوژي چشم بسته و منفعل بود و باید فعاالنه دست به

است ،چرا؟ باید بر لبه ي تیغ راه رفت و مراقب بود تا ظرافت هاي

انتخاب زد.

دنیاي دیجیتال با سهل انگاري خدشه دار نشوند .بسیاري از مردم

بگذارید از نگاه کارشناسان به پدیدهي تکنولوژي سخن آغاز کنم.

با حضور گستردهي لپتاپ ،تبلت و گوشیهاي هوشمند امروزه وارد

موج هاي مختلف ظهور تکنولوژي در طول تاریخ روندي جدا از

دنیاي دیجتال شده اند و همین ورود به این دنیا ممکن است

ظهور علم ندارد ،چگونه؟ زمانی بشر با آغاز عصر روشنگري ،با

بسیاري را دچار این تصور کند که چون کار کردن با این ابزارها را

پدیده ي ”عقل نقاد خود بنیاد“ آشنا شد و آن را کشف کرد و به

می دانند ،پس براي محافظت از خود نیاز چندانی به آموزش ندارند

سرعت تصور کرد دورانی فرارسیده است که علم با کمک عقل

و تقریب ًا همه چیز را می دانند .متاسفانه دنیاي امنیت دیجیتال

قرار است پاسخ تمام پرسشهاي او را بدهد و جهان به زودي وارد

متفاوت از دیگر عرصه ها نیست؛ کما اولین نکتهاي که باید همه به آن معترف باشیم این عصري می شود که با کمک عقل همه
این که در حوزه هاي دیگر نیز ،بسیاري از است که دنیاي ما هرگز به دوران ماقبل تکنولوژي چیز در کنترل بشر خواهد بود و هیچ امر
مردم با سطح سواد متوسط ممکن است و اینترنت باز نمیگردد .اینترنت و تکنولوژي مانند نامبارکی رخ نخواهد داد .اما به سرعت با
خود را در زمینه هاي جامعه شناسی ،چراغی است که در اتاقی تاریک برافروخته شده و بروز دو جنگ جهانی خانمان سوز،
مدیریت ،فلسفه ،پزشکی ،اقتصاد و غیره ما اشیاي داخل اتاق را دیدهایم .حتی اگر آن چراغ خوشبینی هاي اولیه دود شد و به هوا
صاحب نظر و بی نیاز از فراگیري بدانند .را خاموش کنیم ،اشیایی که دیدهایم در حافظه ما رفت و در ادامه دو تفکر به طور موازي
این انتقاد ،بخش مهمی از مقوله ي بزرگ ماندگاراند و محو نمیشوند .بنابراین به هیچ عنوان پیش می رفتند :تفکري ضدعقل و علم
گریز و دیگري تفکري در پی اصالح علم
تري است به نام ”فرهنگ امنیت دیجیتال“ تئوريهایی که تالش میکنند به اینترنت و
که در این نوشته تا حدودي به آن خواهیم تکنولوژي بیاعتنایی کنند ،مردم را به قهر با آن و پاسخگو کردن هرچه بیش تر آن.
پرداخت .پرداختن به این مقوله را با تحلیل

فرابخوانند و یا به دشمنی با آن بپردازند قابل

برخورد با تکنولوژي نیز از این روند جدا

و بررسی نگاه کارشناسان به تکنولوژي و اعتماد نیستند .هرچند به این آگاه هستیم که نباید نبود .با رشد ناگهانی تکنولوژي ،چنان
شماره  49تبعات آن گره خواهیم زد.
در برابر اینترنت و تکنولوژي چشم بسته و منفعل خوش بینی پدیدار شد که گویی
خرداد
معترف
آن
به
همه
باید
که
اي
نکته
اولین
تکنولوژي خدایی بود که قرار است تمام
بود و باید فعاالنه دست به انتخاب زد.
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به تکنولوژي که تصور می کند تکنولوژي در ذات خود قید و بندي

امنیت دیجیتال در ایران به شدت متاثر از تاخر فرهنگی است.

بر پاي بشر است و او را در قفسی اسیر کرده است که باید از هر

نگاه به مقوله ي امنیت دیجیتال به نسبت ورود آن به ایران،

فرصتی براي شکستن این قفس استفاده کرد و دیگري تفکري که

پیشرفت هایی کرده است اما به هیچ عنوان هنوز نگاه علمی و

تکنولوژي را بیش از آن که باري بر دوش انسان بداند ،آن را

سیستماتیکی به آن وجود ندارد .بله ،تا چند سال پیش ،فعاالن

ابزاري براي کاستن از رنج بشر می داند که ممکن است

مدنی و سیاسی در ایران ،از ناامن ترین ابزارها مانند پیامک و

سختی هایی پیش پاي انسان بگذارد اما خودش راه هایی براي

تماس تلفنی براي ارتباط با یکدیگر استفاده می کردند که بسیار

غلبه بر آن نیز پیشنهاد می دهد که من این پدیده را ”فرار از

مستعد شنود بود و حفظ مقوله ي امنیت در بهترین حالت محدود

تکنولوژي به تکنولوژي“ نامیدهام .مثالً ،اگر تکنولوژي ،شبکه هاي

بود به خاموش کردن گوشی و خارج کردن سیم کارت ها .اما

اجتماعی را براي ما به ارمغان آورده است که به هر فرد یک

امروزه میبینیم که حساسیت بیشتري در این زمینه به وجود آمده

تریبون رایگان اختصاص داده که می تواند به سادگی با دوستان و

و افراد نسبت به امنیت اپلیکیشن هاي ارتباطی مانند وایبر و

خانواده ارتباط برقرار کند ،اما از سوي دیگر گسترش اطالعات

واتس آپ کنجکاو شده و سواالت بیش تري در این زمینه مطرح

غلط و شایعات ،ظهور چهرههاي تقلبی و احساس رضایت کاذب از

می کنند .اما این حد از مواجهه با امنیت دیجیتال با استانداردهاي

تاثیرگذاري اجتماعی از نکات منفی این شبکهها است .اما آیا ترك

الزم تفاوت فاحش دارد.

این شبکه ها و قهر با آن ها چاره ي کار است؟ آیا دنیاي فیزیکی

نگاه ما در ایران به مقوله ي امنیت دیجیتال متاسفانه نگاهی گذرا

خالی از این اتفاقات است؟ آیا انسان ها در برخورد با شبکه هاي

و کم اهمیت است و امنیت دیجیتال امري تجمالتی و اضافی

اجتماعی منفعل و بدون اراده اند و نمیتوانند انتخاب کنند؟ این دو

معرفی میشود که گویی مختص عدهي خاصی است و دیگران از

نگاه به تکنولوژي را گوشهي ذهنتان بگذارید تا به آن بازگردیم.

درگیري با آن معاف هستند .باید گفت تعبیر افراد از امنیت و

قرار بود درباره ي ”فرهنگ امنیت دیجیتال“ سخن بگوییم .امنیت

نحوه ي حفظ کردن آن اشتباه است و به سختی از نگاه سطحی

ال تکنولوژیک نیست و
دیجیتال به هیچ وجه پدیده اي کام ً

فراتر رفته است .امنیت دیجیتال شامل شخص شما هم میشود و

پرونده ي ویژه

ظهور مشکالت تکنولوژي ،دو تفکر متولد شد :یکی تفکري بدبین

مواجهه با آن تکنولوژي هنوز رشد و گسترش پیدا نکرده است.

اجتماعی

ابزارهاي الزم براي رهایی بشر را به ارمغان بیاورد .پس از مدتی با

اطالق میشود که تکنولوژي در جامعهاي رشد میکند اما فرهنگ

سویه هاي اجتماعی آن
بسیار پررنگ است .در
واقع

امنیت

دیجیتال

پدیده اي است در تقاطع
فرهنگ

اجتماعی

و

تکنولوژي که در مواجهه
با آن به شدت باید مراقب

شماره 49
خرداد
1394

تاخر فرهنگی بود .تاخر
فرهنگی

به

وضعیتی

33

اجتماعی

پرونده ي ویژه

فقط مخصوص فعاالن سیاسی ،مدنی و افراد مشهور و معروف

تکنولوژي بین کارشناسان وجود دارد :یکی مخالف و بدبین و یکی

نیست .باور کنیم که ما هم اطالعاتی داریم که قابل سوء استفاده

خوشبین و در پی اصالح .کارشناسانی که نگاه بدبینانه به

کردن هستند و به راحتی می توانیم مورد آزار و اذیت دیگران قرار

تکنولوژي دارند دائماٌ تالش می کنند امنیت دیجیتال را مقوله اي

بگیریم .گاهی یک عکس یا ویدئو یا یک شماره رمز کارت بانکی

اضافی معرفی کنند که نباید خیلی آن را جدي گرفت وگرنه در آن

می تواند چنان دردسري براي ما ایجاد کند که مدت ها درگیر آن

غرق می شویم .در نگاه اینان ،تکنولوژي دست و پاي ما را بسته

بشویم .به عالوه ،ما در دنیاي دیجیتال تنها نیستیم و دیگران نیز

است و تا می توان باید سویه هاي مختلف آن از جمله امنیت

با ما در ارتباط هستند و اگر امنیت این دنیا را جدي نگیریم،

دیجیتال را با ابزارهاي مختلف بی اعتنا کرد .نتیجه ي چنین

دوستان و اطرافیان دیجیتال خود را نیز در معرض خطر قرار

نگاهی این است که ابتدایی ترین موارد در امنیت دیجیتال مانند

داده ایم .اما متاسفانه این سطح از مسئولیت پذیري را هنوز در

انتخاب پسوردهاي قوي و متفاوت یا توجه به روش هاي فریب

دنیاي دیجیتال بین خود سراغ نداریم .براي مثال بارها شاهد این

مهندسی اجتماعی ،مواردي معرفی می شوند که همه خیلی هم

بوده ایم که به کاربري هشدار می دهیم که ویندوز ایکس پی که

نباید درگیر آن شد .در پاسخ به این کارشناسان باید گفت که

دیگر از طرف مایکروسافت حمایت نمی شود ،می تواند براي تو و

تالش نکنید افراد را به دنیاي ماقبل تکنولوژي و اینترنت

اطرافیانت خطر ایجاد کند اما در پاسخ برخوردهاي مسئوالنه ي

برگردانید؛ در روزگاري که انواع و اقسام امور روزمره مانند ارتباط با

کمتري مشاهده شده است .در واقع گویی تا َسرِمان به سنگ

خانواده و دوستان ،انجام کارهاي مالی و بانکی ،رد و بدل کردن

نخورد و در وضعیت بغرنجی گرفتار نشویم ،مقوله ي امنیت

اسناد و مدارك و غیره با اینترنت انجام می شود ،اگر از مردم

دیجیتال را جدي نمی گیریم و این یکی از مصداقهاي مواجههي

بخواهیم خیلی هم مقوله ي امنیت را جدي نگیرند ،تنها آنان را در

سطحی با پدیده ها است .باید بپذیریم که ممکن است سواد الزم

برابر خطرات احتمالی این عرصه دست بسته و منفعل رها

براي بررسی ابعاد مختلف امنیت را نداشته باشیم و احتمال اینکه

کردهایم.

مورد سوء استفاده قرار بگیریم کم نیست.

گفتنی بسیار است و فرصت این نوشته بسیار کم است .بیایید

اما عالوه بر این که مردم خودشان در مواجهه با امنیت دیجیتال

امنیت دیجیتال را یکی از روزمره هاي جذاب دنیاي رنگارنگ

کوتاهی میکنند ،شاید نگاه ما کارشناسان نیز در بروز این وضعیت

امروزي بدانیم .اگر قرار است هر روز مراقب کیف جیبی خود

بی تاثیر نبوده باشد .پیش از این گفتم که دو نوع نگاه به

باشیم ،د ِر خانه و محل کار را قفل کنیم ،کودکان را از گزند
حوادث دور نگه داریم و حتی در
ارتباط و سخن با دیگران ،مراقب
احساسات و شخصیت شان باشیم،
امنیت دنیاي دیجیتال خود را هم
جدي بگیریم .بیایید باور کنیم که
دنیاي پرحرارت و جذاب دیجیتال
قرار است روزمره ي ما باشد و هر
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تجارت پنهان سانسور در ایران
نویسنده :پاتریک هویل انیل /دیلیهات

راحتی میتوان از طریق درگاه هاي
پرداخت الکترونیکی دولتی مانند
پرداخت نت ،شارژ ایران و جهان
پی سیستم هاي  VPNرا
خریداري کرد .خرید و فروش از
طریق این درگاه ها مستلزم داشتن
حساب بانکی و کارت پرداخت
الکترونیک است .این بدان معناست
که اطالعات شخصی کاربران
 VPNبه راحتی در اختیار مقامات
امنیتی قرار می گیرد .همین مسائل
است که همواره باعث نگرانی
فعاالن مدنی ایران میشود.
به گفته ي رسانه هاي مستقل
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در حالی که حکومت ایران ساالنه هزینه ي سنگینی را خرج
سانسور و کنترل فضاي مجازي می کند ،در مقابل شهروندان
ایرانی نیز به همان میزان براي فرار از سانسور متحمل هزینه
ترجمه از :ساموئل بختیاري
می شوند .بازاري پنهان در ایران که میلیون ها دالر گردش مالی
دارد .نهادهاي امنیتی با به کارگیري ابزارهاي کنترل تالش پیچیدهي سانسور را دور بزند .بسیاري از سایتهاي پرطرفدار نظیر
می کنند ،فضاي مجازي را به کنترل خود درآورند .کاربران مستقل فیسبوك و توئیتر در ایران فیلتر هستند ،با این حال نزدیک به ۹۱
نیز در پی دستیابی به نرم افزارهایی هستند که بتواند با این یکه میلیون نفر ایرانی از است .بسیاري از کاربران ایرانی با خرید
تازي مقابله کنند.
 ،VPNقادر به بازدید از فضاي ممنوعه ي مجازي در این کشور
شاید با اطمینان کامل بتوان گفت سانسور دولتی زمینه ساز هستند.
گسترش استفاده از نرم افزارهاي ضد سانسور در ایران است .در با وجود ممنوعیت  VPNدر ایران ،خریدن یک اکانت VPN
برخی موارد خود حکومت نیز در این بازار پرسود
کار ساده اي است .بر اساس اطالعات منتشر
دست دارد .اندیشیدن به این موضوع خود به از نقطه نظر فنی نرم افزار  Torشده توسط دولت ایران از هر  ۷۱نفر ایرانی۱ ،
تنهایی باعث نگرانی بسیاري از شهروندان ایرانی بسیار کارآمد و مطمئن است .اما نفر از  VPNاستفاده می کنند .هم چنین به
می شود ،شهروندانی که با استفاده از فیلترشکن یا این نرم افزار در میان ایرانیان ،کم گفته ي موتور جستجوگر گوگل نزدیک به ۹
نرم افزارهاي ضد سانسور تشنه ي دریافت
میلیون بار واژهي خرید  VPNبه زبان فارسی
طرفدار است .دارند.
اطالعات هستند.
در این سایت جستجو شده است.
استفاده از فیلترشکن و نرم افزارهاي ضدسانسور در ایران به قدري با وجود هشدارهاي شدید پلیس سایبري ایران (فتا) در زمینه ي
گسترده است که هر شهروند ایرانی می تواند به راحتی سیستم
خرید و فروش  ،VPNدر ایران به
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به فکر کنترل فضاي مجازي باشد .در سال  ۹۱۷۷نهادهاي
ایرانی ،بسیاري از شرکت هاي ارائه دهنده ي خدمات VPN
امنیتی با صرف هزینهي گزاف شروع به بررسی هرگونه اطالعات
داراي ارتباطاتی با نهادهاي دولتی و سپاه پاسداران انقالب
در فضاي مجازي کردند .اما کنترل کشوري که حداقل ۷۱
اسالمی هستند.
میلیون کاربر آنالین دارد ،کار ساده اي نیست.
هادي نیلی ،روزنامه نگار ایرانی از بی بی سی فارسی میگوید” :نه
با افزایش کنترل فضاي مجازي ،گرایش به سمت و سوي استفاده
تنها برخی از نهادهاي دولتی و امنیتی ارائه کننده ي اینترنت
از نرم افزار  Torدر ایران افزایش یافت .کارآیی نرم افزار Tor
هستند ،بلکه در بعضی اوقات خود این نهادها نیز براي ناشناس
حساسیت نهادهاي امنیتی را برانگیخت ،تقریب ًا در اواخر ژانویه
ماندن از  VPNاستفاده میکنند“.
 ۹۱۷۷هیچ کس به نرم افزار  Torدسترسی نداشت .اما پس از ۱
نریمان قریب از فعاالن عرصه ي فضاي مجازي نیز می گوید:
” دولت با موفقیت توانسته است  %۱۵فعالیت هاي اینترنتی را
ماه نرم افزار  ،Torتوسعه یافت .به گفته مدیران شرکت سازندهي
کنترل یا محدود کند .به اعتقاد وي بسیاري از عرضه کنندگان
این نرم افزار حتی عده اي از ایرانیان حاضر بودند براي تهیه ي
کدهاي اختصاصی این نرم افزار رنج زندان را به تن بخرند .البته
 VPNنیز داراي ارتباطاتی گسترده با نهادهاي امنیتی هستند ،در
با افزایش کنترل فضاي مجازي ،حکومت نیز بیکار نبود ،بیش از  %۱۵استفاده
غیر این صورت تاکنون باید سر از زندان
گرایش به سمت و سوي استفاده از نرم کنندگان از این نرم افزار در ایران شناسایی
درمیآوردند“.
شده بودند.
به گفته نریمان قریب نرم افزارهاي
افزار  Torدر ایران افزایش یافت .کارآیی
در اوایل سال  ۹۱۷۴این نرم افزار تنها
 ،Hotspot Shieldسایفون  ٣و F-
نرم افزار  Torحساسیت نهادهاي امنیتی را
 ۵۱۱۱۱کاربر ایرانی داشت.
 Secureدر صدر نرم افزارهاي محبوب برانگیخت ،تقریباً در اواخر ژانویه ۹۱۷۷
امروزه بیشتر کاربران ایرانی در معرض
ایرانیان هستند.
هیچکس به نرم افزار  Torدسترسی
که در کشورهاي غربی مشهور Torنرم افزار نداشت .اما پس از  ۱ماه نرم افزار  ،Torاستفاده از  VPNهاي نامطمئن قرار دارند.
است تنها توسط  %۱/۵کاربران ایرانی استفاده
ریسک استفاده از  VPNهایی که توسط
توسعه یافت .به گفته مدیران شرکت
Torمیشود .از نقطه نظر فنی نرم افزار
سازندهي این نرم افزار حتی عدهاي از نهادهاي دولتی یا امنیتی ارائه می شوند
بسیار کارآمد و مطمئن است .اما این نرم افزار
ایرانیان حاضر بودند براي تهیهي کدهاي باعث نگرانی کاربران ایرانیست .با وجود
در میان ایرانیان ،کم طرفدار است .حجم نرم اختصاصی این نرم افزار رنج زندان را به تن
مخالفت رئیس جمهور روحانی با موضوع
در مقایسه با سایر نرم افزارهاي Torافزار بخرند .البته حکومت نیز بیکار نبود ،بیش از
سانسور و فیلتر در اینترنت ،دیگر رهبران
مشابه بیشتر است ،با توجه به وضعیت  %۱۵استفاده کنندگان از این نرم افزار در
سرعت اینترنت در ایران کاربران به سمت
روحانی حاکم بر ایران ،اینترنت را ابزار دست
ایران شناسایی شده بودند.
دیگر نرم افزارها گرایش دارند .یکی از دیگر از
دشمنان خویش میخوانند.
در ایران ،عدم آگاهی کاربران ایرانی از Torاشکاالت کار با
امکانات این نرم افزار است .به عالوه بسیاري از کاربران ایرانی
و خطاهاي فنی آن هستندTor .گالیه مند سرعت پایین
حداقل برتري نرم افزار  Torنسبت به سایر نرم افزارهاي مشابه
محفوظ ماندن اطالعات شخصی کاربران است .در حالی که در
سایر نرم افزارها اطالعات شخصی کاربر به راحتی قابل دستیابی
است.
شماره  49پس از انتخابات جنجالی سال  ۹۱۱۲در ایران ،سیل گزارش ها و
خرداد تصاویر حوادث پس از انتخابات به سوي جهان آزاد روان شد.
1394
همین سیر سریع انتقال اطالعات ،تلنگري بر سیستم امنیتی بود تا
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تاملی بر پدیدهي خشونت آنالین
وقتی از خشونت آنالین ضد زنان حرف میزنیم از چـه حـرف
میزنیم؟ تحقیقات موسسهي بی .اس .آي .در آلمان نشان میدهد
که  ۷۹درصد از کاربران اینترنتی مورد تحقیق حداقل یک بار مورد
آزارهاي جنسی نیز میشوند که بیشترین قربانیان آن زنانی میان
 ۷۴تا  ٣۲سال

هستند)0(.

اگر بر اساس تحقیقات و مشاهدات موجود در همین فضاي آنالین
بپذیریم که محققان رفتهرفته دارند شکلی از خشونت را به عنـوان
خشونت سایبري میپذیرند که این نوع خشونت گاهی مـیتـوانـد
پیامد هاي قانونی بسیار سنگین نیز داشته باشد ،آیا نباید بپذیـریـم
که در چنین فضایی باز از اولین قربانیان بروز چنین خشونتهایـی
زنان هستند؟ آیا نباید در کنار تعاریف موجود دربارهي خشـونـت
آنالین تعریف واحدي از خشونت جنسی آنالین بر ضد زنان ارائـه
داد؟ به بیان دیگر آیا نباید پذیرفت که خشونت آنالین ضد زنـان

خود قابل بررسی جداگانه و پرداخت جداگانه از انواع بروز خشونت
آنالین است؟
خشونت آنالین ضد زنان را نمیتوان موضوعی فارغ از فضاي ضد
زن موجود در فضاي کلی جامعه در نظر گرفت .واقعیت این اسـت
که فضاي ضد زن خودش را با هر بستري تطبیق مـیدهـد .در
فضاي کاري به شکلی ،در فضاي اماکن عمومی به شکلی دیگـر،
در خانه ها و فضاي خانوادگی نوعی و حاال در فضاي آنالین نوعی
دیگر .داستان اما هنوز همان داستان همیشگی است :ناامن بـودن
فضا براي زنان.
آن چیزي که در کلیتیش به این فضاي ناامن دامن میزند میتواند
بر دو مسئلهي اصلی استوار باشد )۷ :نداشتن آگاهی جنسیـتـی و
مصادیق ستم جنسیتی  ) ۹نداشتن سعی و تالش اجتماعی جامع و
عمومی براي امن کردن فضا براي زنان و توضیح مصادیق بـارز
این ستم در فضاهاي گوناگون .در نتیجه اگر بخواهیم در مـورد
خشونتی که در فضاي شبکههاي اجتماعی آنالین به زنان اعمـال

فعال حقوق زنان

زنان

خشونت آنالین قرار گرفتهاند .این خشونتهاي آنالیـن شـامـل

مینا خانی

میشود حرف بزنیم ،نمیتوانیم بسترهاي کلی امکان بخشیدن به
چنین خشونتی را از نظر دور نگاه داریم .باید بپذیریم خشونتی که

فضاي فعالیت زنان در شبکههاي اجتماعی را محدود و پـرخـطـر
میکند از آن مفهوم کلی زن ستیزي جدا نیست و نبوده است.
مصادیق چنین آزارهاي به نظر دور از تصور عمومی نمیآیند:
ث سیاسی شرکت میکنند و
 خشونت کالمی به زنانی که در مباح ِبه سرعت براي به سکوت واداشتنشان به جنسیتشان ارجاع داده
میشود و یا بحث با آنها جنسی میشود.
-پیامهاي متعددي که زنان در فضاي اینباکسهاي خصوصـی از

مردان دریافت میکنند و در آنها بیواسطه مورد مکـالـمـههـاي
جنسی قرار میگیرند بدون اینکه پیشزمینههاي ابتدایی چـنـیـن
مکالمههایی با تمایل طرفین برقرار باشد.
پیام هاي تهدید و آزاري که زنان در این فضا دریافت میکنند ومعموالً دامنهي این تهدیدها به فضایی غیر از فضاي آنالین ارجاع
داده میشوند.
نقدهایی سیاسی که زنان در آنها به شکلی ابژههاي جنسـی در
نظر گرفته میشوند و یا در آنها توسط کلیشههاي موجود ضد زن
تحقیر میشوند.
 و حتی نوعی از پیگیري و تعقیب زنان و فعـالـیـتهـایشـان درشبکههاي مجازي توسط افراد نزدیکشان.
اما آنچیزي که دور از تصور عمومی میآیـد نـه تصـویـرهـاي
اینچنینی از آزار زنان در فضاهاي شبکههاي اجتماعـی آنـالیـن
بلکه به رسمیت شناختن آن ها به عنوان شکلی از بروز ستم و آزار
جنسی و جنسیتیاست .به طور معمول چنین آزارهایی حتی وقتـی
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نوعی از آزار در نظر گرفته میشوند به آزارهاي کالمی (سکسیسم

ناپاکی هاي کالمی زبانی محدود کند نوعی عـادي سـازي ایـن

کالمی) تقلیل داده می شوند و دقیق ًا از همین روست که بـررسـی

خشونت و بیش از اندازه عامسازي این موضوع بـدون در نـظـر

آن ها به عنوان نمودهاي مشخص آزار جنسی و جنسیتی تـوسـط

گرفتن سویههاي شخصی مخرباش در فضاي عمومی براي افراد

فمینیستها نیز حساسیت هاي ماوارایی فعالین ایـن حـوزه بـه

حقیقی و حقوقی است که مورد این آزارها قرار میگیرند.

حوزهي سکسیسم و جنسیتزدگی کالمی تعبیر میشود.

سوال اصلی در اینجا این نیست که :آیا میتوان به طـور کـلـی

در چنین هنگامههاییست که توضیح اینکه خشونتهاي آنالیـن

فضاهاي آنالین را از چنین خشونتی خالی کرد بدون اینکه بستـر

به صرف اینکه در حوزهي کالمی بازتولیـد مـیشـونـد تـنـهـا

اجتماعی آن فراهم باشد؟ جواب این سوال به سرعـت و بـدون

خشونت هاي کالمی نیستند .وقتی زنان در فضـاي خصـوصـی

لحظهاي شک و تردید مشخص است :خیر.

اینباکس هاي شخصی مورد آزار و تحقیر جنسی قرار می گیرند به

سوال اصلی این است که :چطور میشود خود این فضاهاي آنالین

واقع شکلی از آزار جنسی را تجربه میکنند .در واقـع بـایـد بـه

را به محیطی براي توضیح این مسائل و ارتباطات مشخصاش بـا

خودمان یادآوري کنیم که درست است که این اتفاقات در فضـاي

هم تبدیل کرد؟ چطور میشود باور کرد خشونت آنالین به فضاي

مجازي اتفاق می افتند اما کاربران مورد هجمهي چنین خشونتـی

آنالین محدود نمیشود؟ و تنها به حوزهي خشونـت کـالمـی و

انسانهایی واقعی با زندگی هایی واقعی هستند .هر نوعی از تحقیر

سکسیسم زبانی محدود نمی شود؟ سوال این است کـه :چـطـور

و توهین جنسیتی که آنها در این فضا تجربه میکنند ،تاثـیـرات

می شود و از حداقل فضاهاي بازمانده براي آگاهیرسانی در ایـن

مستقیم روي زندگی و فعالیتهاي فردي و اجتماعـی آنهـا در

مورد استفاده کرد؟ کالوس فون واگنر ،منتقد آلمانی در برنامـهاي

بسترهاي اجتماعی متفاوت از جمله مجازي و غیر مجـازي دارد.

انتقادي در شبکه ي زد .دي .اِف آلمان در مورد فمـیـنـیـسـم در

تحقیر ها و آزارهاي جنسی و جنسیتی از کانالهاي شـبـکـههـاي

اینباره جملهي مورد تاملی گفت :دائم گفتهمیشود که سکسیسم

اجتماعی همه چیز را در دایرهي کالم تصویر میکنند اما کابوسها

را به راحتی نمیتوان شناخت ،این طور نیست ،سکسیسـم مـثـل

و ترسهاي قربانیان خشونتهاي جنسی و جنسیتی در این فضـا

پورنوگرافیدرست در لحظهاي که دیده میشود قابل تشـخـیـص

واقعی هستند.

است.

آنها به شکلی واقعی از فضاهاي شبکههاي اجتـمـاعـی حـذف
میشوند و یا فعالیت شان در این فضاها به شکل واقعی مـحـدود

منابع:
 -0براي اطالعات بیشتر ر.ك به وبسایت موسسهي بی .اس .آي .در آلمان که در یکـی از

می شود .وقتی در فضاي عمومی تحقیر میشوند این تحقـیـر در

تحقیقات خود در سال  1100با نام ” خشونت آنالین بازي کودکانه نیست“ به ایـن مسـئلـه

فضاي واقعی دوستان و فضاي کاري آنها تاثیر مستقیم میگذارد.

پرداخته است.

خانوادههاي آنها می توانند در جریان این اتفاقات قرار بگیرند
و البته همهي اینها نمودهاي واقعی در زندگیهاي شخصی
و اجتماعی کاربران زن مورد خشونت گرفته در فضاي مجازي
است.
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به این ترتیب باید توضیح داد شکلی از فعالیت اجـتـمـاعـی
مرد محور و نابرابر که فضاي ستم جنسیتی را از خـانـههـا و
اماکن عمومی از مدارس و محلهاي کار به فضاهاي آنالین
کشیده است و حاال میخواهد آن را در ظاهر به شوخیهـا و
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نیک آهنگ کوثر ،کارتونیست ،روزنامه نگار و وبالگ نویس ایرانی
مقیم کشور آمریکا ،با بیش از یک دهه سابقهي کار مطبوعاتی در
داخل کشور ،رفتهایم .نیک آهنگ کوثر در حال حاضر مدیرمسئول
و سردبیر وبسایت خودنویس که یک رسانه ي شهروند
خبرنگاري محسوب میشود ،است که از چندي پیش تکنویس را
هم که در زمینه ي سانسور و یا امنیت در فضاي سایبري فعال
است ،راهاندازي نموده است...
وزیر ارتباطات دولت آقاي روحانی به تازگی اعالم کرده
است که فاز دوم فیلترینگ هوشمند تا دو ماه دیگر
اجرایی می شود .این فیلترینگ هوشمند که گویا هدف اش کنترل
شبکه هاي اجتماعی و پیام رسان هاي موبایلی است ،تا چه اندازه
فعالین مدنی و مردم عادي را با خطر مواجه خواهد کرد؟
یک نکته را در این خصوص نباید فراموش کرد ،آن هم اینکه
آقاي روحانی و تیمش ،پیشینه ي امنیتی دارند و وقتی وزارت
ارتباطات میگوید که نگران ”انتشار وسیع مطالب موهن ،از طریق
برخی شبکه هاي اجتماعی نظیر واتس اپ ،وایبر و تانگو“ است ،به
این معنی است که حتما به سراغ تعدادي از کسانی که ”سرخط“

گفتگو از سیاوش خرمگاه
محسوب میشوند خواهند رفت.
وقتی اطالعات ”سرخط“ها را پیاده میکنند ،حتما به سراغ کسانی
میروند که بیش تر با این افراد در تماس بوده اند .خیلی از فعاالن
سیاسی نمیدانند که سالها طعمه بودهاند...
گویا طرح فیلترینگ هوشمند ،در دولت هاي قبل هم
مطرح شده اما مدتی مسکوت مانده بود .شما علت آن
را چه ارزیابی میکنید؟
تا آن جا که من می دانم ،تیمی که در دولت احمدي نژاد تشکیل
شده بود ،پولهاي زیادي را هزینه کرد اما بروز اختالفهایی باعث
عدم نتیجه گیري شده بود .با این حال اطالعات من وابسته به
حرف دو منبع داخلی است و امکان بررسی بیشتري نداشتهام.
شاید هم امکانات فنی آن زمان فراهم نشده بود و به خاطر ارتباط
افرادي در دولت روحانی با داللهایی در اروپا ،راه جدیدي باز شده
باشد.
جناب کوثر ،شما پس از سه سال از راه اندازي وبسایت
خودنویس ،اقدام به راه اندازي تک نویس نیز کردید.
در تک نویس چه فعالیت هایی حول مسئله ي سانسور و یا امنیت
در فضاي سایبري انجام میدهید؟
تک نویس عمالً تغییر کاربري بخش فن آوري و علمی خودنویس
بود .عالقه ي من و همکارانم این بود که بتوانیم در کنار خبرهاي
جدي سیاسی و اجتماعی ،روي دغدغه ي مشترکمان با مخاطبانی
که از فیلترینگ یا نبود امنیت ضربه خورده بودند ،متمرکز شویم.
براي من و همکارانم این یک تجربه ي ویژه بود و همکارانم
موافق شدند بسیاري از خبرها یا آموزههایی کوتاه اما قابل استفاده
براي مخاطبان غیر فنی فراهم کنند.
با توجه به بازخوردهایی که داشتید ،تا چه میزان
فعالیتهاي تک نویس را در این مدت موثر میدانید؟
مطالبی که در مورد گجت ها ،اپلیکیشن ها و مسائل امنیتی و
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گفتگو

مسئله ي کنترل فعالیت هاي مجازي و یا شنود مکالمات توسط
دستگاه هاي اطالعاتی -امنیتی ،موضوعی حائز اهمیت است که
مدتی است بیش از گذشته اذهان را درگیر نموده؛ با این حال
راه حل هاي موثر ارائه ي شده ي موجود ،از سوي مردم عادي و یا
حتی بسیاري از فعالین سیاسی-مدنی جدي گرفته نمی شود و
همین مسئله زمینه ساز آسیبهاي جبران ناپذیر امنیتی شده است.
به تازگی روزنامه ي قانون گزارشی با عنوان ”سیم کارت هاي آدم
فروش!“ منتشر کرده که نویسندهي آن مدعی شده است اطالعات
شخصی براي دیگران از طریق سیم کارت ،بدون اطالع صاحب
آن در دسترس خواهد بود و نسبت به آن هشدار داده است .طرح
این مسئله از سویی و نزدیک شدن به زمان اجراي فاز دوم
فیلترینگ هوشمند از سوي دیگر ،سبب شده است که نگرانیها در
خصوص امنیت دیجیتال در داخل کشور ،افزایش یابد.
بر این اساس ،در این شماره از ماهنامه ي خط صلح ،به سراغ

پرونده ي ویژه

نیک آهنگ کوثر :در حال ورود به دنیایی اورولی هستیم
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یادداشتهایی که گیکها منتشر میکردند ،بازخورد مناسبی داشته
و به نظرم در کار روزنامهنگاري آنالین فارسی هم حرکت جدیدي
بود که یک رسانه ي خبري ،به این وجه هم توجه داشته باشد .به
واسطه ي همین تجربه هم بود که االن مسابقه ي کارتون
“فیلترنت” را برگزار کرده ایم و عالقه مندان با ابزار آنالین روي
این سایت ،کارتون درست می کنند و از طریق آدرس ”فیلترنت
دات سی سی“ می توانند پیگیر جریان باشند و در این مسابقه
شرکت کنند.
به تازگی روزنامهي قانون گزارشی با عنوان ”سیمکارت

هاي آدم فروش!“ منتشر کرده که نویسنده در آن نسبت به در
دسترس بودن اطالعات شخصی براي دیگران از طریق سیم
کارت ،بدون اطالع صاحب آن هشدار داده است .نظر شما در این
خصوص چیست؟ آیا اساس ًا چنین ادعایی که نرم افزارهایی توسط
برخی اپراتور هاي فعال در ایران پس از قراردادن سیم کارت در
درون گوشی نصب میشوند ،میتواند صحت داشته باشد؟
این را باید از جناب اسنودن بپرسید! همین چند ماه پیش ،گفته شد
که با هک سیمکارتهاي شبکههاي موبایلی ،امکان ردیابی و زیر
نظر گرفتن مکالمات وجود داشته است .و همچنین اگر فرضاً بتوان
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بسیاري از مکالمات و یا حرف هایش در خانه یا محل کار را شنود
اپلیکیشنی را از پیش روي تلفن هوشمند قرارداد که اطالعات ثبت
کرده بودند و تنها وسیله اي که این امکان را فراهم میکرد ،تلفن
شده روي تلفن را به یک مرکز دیگر بفرستد ،آیا کسی متوجه
همراهش بود .برایش نوارهاي ضبط شده را گذاشتند و او فهمید
خواهد شد؟
که وقتی گوشی موبایلش کنار تلویزیون روشن قرار داشته“ ،خش
براي اطالعات بیشتر در این زمینه من دو مقاله را معرفی میکنم
خش” صدا باعث می شده کهکه می توان به آن ها رجوع کرد )0(.و
()1
بازجوها نتوانند نوار را پیاده کنند و
در این گزارش حتی عنوان شده که حاال فرض کنید آن زمان امکانات اینقدر پیشرفت نکرده
درون سلول برایش ساعت ها نوار
این برنامه اجازه دارد در هر زمان با بود .االن هکرها می توانند دوربین لپ تاپ شما را به کار
گذاشته بودند تا بتواند نقطه چین ها را
دوربین شما عکس و فیلم بگیرد یا به بیاندازند بدون این که متوجه بشوید .در همین واشینگتن
براي بازجویان پر کند.
مسیر ضبط صوتی گوشی شما ده ها بار دیده ام کارمندان دولت روي دوربین لپ تاپ ،کاغذ
حاال فرض کنید آن زمان امکانات
دسترسی داشته باشد .به نظر شما آیا چسباندهاند ،و قاعدتاً باید تبدیل به پروتوکل شده باشد .حاال
این قدر پیشرفت نکرده بود .االن
چنین ادعاهایی باعث ایجاد رعب و فرض کنید همه چیز در داخل تحت کنترل نهادهاي امنیتی
هکرها می توانند دوربین لپ تاپ شما
وحشت در بین دارندگان گوشی هاي هم باشد؛ آن هم با تجربه و امکاناتی بسیار زیاد.
را به کار بیاندازند بدون این که متوجه
به نظرم به جاي اینکه افراد بترسند ،بدانند که داریم به
هوشمند نمیشود؟
بشوید .در همین واشینگتن ده ها بار
وقتی ایران بودم ،یکی از سردبیران دنیایی اورولی (بر اساس کتابهاي جورج اورول) وارد
دیده ام کارمندان دولت روي دوربین
که در سال  ۱۱بازداشت شده بود و میشویم و باید راههاي حفاظت از حریم خصوصی را
لپ تاپ ،کاغذ چسبانده اند ،و قاعدتاً
بشناسند و به بقیه آموزش دهند.
حتی نزدیک بود اعدام شود ،گفت که
باید تبدیل به پروتوکل شده باشد .حاال
فرض کنید همه چیز در داخل تحت کنترل نهادهاي امنیتی
هم باشد؛ آن هم با تجربه و امکاناتی بسیار زیاد.
به نظرم به جاي اینکه افراد بترسند ،بدانند که داریم به دنیایی
اورولی (بر اساس کتابهاي جورج اورول) وارد میشویم و باید
راه هاي حفاظت از حریم خصوصی را بشناسند و به بقیه
آموزش دهند.
همان سال ها وقتی دبیر یکی از روزنامه ها بودم ،در برخی
جلسات ،سردبیر که نماینده ي مجلس بود از ما می خواست که
باتري گوشی موبایل را در بیاوریم .این که می گویم ،داستان
 ۷۱سال پیش است ،االن که قاعدت ًا شرایط پیچیده تر شده
است.
به طور کلی از میان امکان هاي شنود و مانیتور
مکالمه ها ،پیامک هاي نوشتاري)، )SMS
تصویري) )MMSو ارتباط با اینترنت ) )GPRSکه به آن
شماره میرسند ،احتمال کدام یک را قويتر ارزیابی میکنید؟
اگر کشف شده باشد که امکان تبدیل گفتگو به نوشته و
تکست وجود داشته باشد( )6و ( )2پس توانایی نظارت و مانیتور
کردن الباقی ،کاري نخواهد داشت .فرض کنید سیستم هاي
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مخابراتی ایران ،کلید “ابر”ها را در اختیار فرض کنید منِ نوعی از یک تلفن ساده نمی کند ،وقتی بسیاري از هم وطنان پسورد
و غیر هوشمند استفاده کنم؛ طبیعتاً مامور درستی ندارند و اسم فرزندان شان یا حتی اعداد
داشته باشند.
اگر آمریکایی ها توانسته باشند از طریق مورد نظر به سراغ تجربههاي قدیمی ساده میگذارند ،خب حتما نگران میشوم.
ارتباط  GPRSنیروهاي القاعده و داعش میرود .آن سالها شاید تلفنهاي همراه ،وقتی بسیاري از فعاالن سیاسی و اجتماعی به
را در عراق زیر نظر گرفته باشند ،چرا نباید مکانیاب نداشتند .آنهایی که تحت خاطر امکان ردیابی خودکار روي گوشی هاي
این امکان در اختیار نیروهاي امنیتی ایران تعقیب و کنترل بودهاند ،یادشان هست که تلفن همراه شان دستگیر شدند ،چرا نباید نگران
ممکن بود یک نفر را در یک روز ،تصادفاً بود؟
باشد؟
در مجموع به نظر من در این مسیر کار کمی
چند جا ببینند.
به هر شکل اینان نشان داده اند که با کمک
شده است...
شرکت ها و کارشناسان خارجی ،راه هاي
ممنون از وقتی که در اختیار ما قرار دادید.
زیادي براي زیر نظر قرار دادن افراد را آموختهاند ،اما اینکه از چه
روشی استفاده کنند ،شاید به نوع رفتار فردي برگردد که زیر نظر
ن نوعی از یک تلفن ساده و غیر هوشمند
است .فرض کنید م ِ
براي اطالعات بیش تر ر.ك به مطالب زیر در وبسایت فرست لوك( First
:)Look
استفاده کنم؛ طبیعت ًا مامور مورد نظر به سراغ تجربه هاي قدیمی
می رود .آن سال ها شاید تلفن هاي همراه ،مکان یاب نداشتند.
 -0اسکاهیل ،جرمی؛ بگلی ،جُش” ،چگونه جاسوسها کلید قلعهي کدگذاري
آن هایی که تحت تعقیب و کنترل بوده اند ،یادشان هست که
شده را میدزدند؟“
ممکن بود یک نفر را در یک روز ،تصادفاً چند جا ببینند.
https://firstlook.org/theintercept/2015/02/19/great -simheist/
حاال فرض کنید شرایط عوض شده .طرف تلفن هوشمند خود را
 -1گلگر ،رایان“،برنامهي آژانس امنیت ملی ایالت متحدهي آمریکا براي
به شکلی می خرد که بسیاري از ما در آمریکا می گیریم ،که سیم
سرقت اپلیکیشن گوگل استُر براي هک گوشیهاي موبایل هوشمند“
کارت درون تلفن است و امکان عوض کردنش هم موجود نیست.
https://firstlook.org/theintercept/2015/05/21/nsa-fiveدیگر بدتر!
eyes-google-samsung-app-stores-spyware/
 -6فرومکین ،دن” ،چگونه از این که کامپیوترهاي آژانس امنیت ملی ایاالت
نمی خواهم باعث نگرانی بیهوده ي کسی بشوم ،فقط باید بدانیم
متحده ي آمریکا مکالمات تلفنی ما را به متن قابل سرچ تبدیل نکنند،
که اگر احتمالی براي زیر نظر بودنمان وجود دارد ،بهتر است رفتار
جلوگیري کنیم؟“
متناسب با این مسئله را بیاموزیم.
https://firstlook.org/theintercept/2015/05/08/keep -nsacomputers-turning-phone-conversations-searchableآیا نگرانی بیش از حد در مورد امنیت دیجیتال مردم
text/
ایران ،بهجا است؟
 -2فرومکین ،دن ”چگونه آژانس امنیت ملی ایاالت متحدهي آمریکا کلمات
ببینید ،وقتی من می شنوم که کسی در فروشگاهی در ایران ،پین
گفتاري را به متون قابل سرچ تبدیل میکنند؟“
https://firstlook.org/theintercept/2015/05/05/nsa-speechخود را در اختیار فروشنده می گذارد و از همین یک مورد مراقبت
recognition-snowden-searchable-text/
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مرتضی اسماعیل پور
فعال حقوق بشر

معرفی کتاب

کتاب ”شبکه هاي اجتماعی مجازي و سرمایه هاي اجتماعی“
نوشته ي محمدرضا حقیقی است .ایشان هم چنین کتاب و مقاالت
دیگري در خصوص شبکه هاي اجتماعی مجازي و نقش
رسانه هاي جمعی بر متقاعد سازي افکار عمومی منتشر کرده
است .از جمله آثار وي را می توان به ”افکار عمومی نوین“ با
مقدمه ي پرفسور یحیی کمالی پور اشاره کرد .محمدرضا حقیقی
مدرس دانشگاه و پژوهشگر علوم ارتباطات و داراي دکتراي علوم
ارتباطات است.
کتاب مورد اشاره تالش دارد در  66عنوان ،مفاهیم حوزه ي
شبکه ي دوره ي اجتماعی مجازي و سرمایه ي اجتماعی را به
بررسی و واکاوي بپردازد .می توان این کتاب را در سه بخش مجزا
مطالعه کرد .نویسنده این کتاب در مرحله ي اول تالش دارد
جامعه ي جهانی را به عنوان جامعه ي پیشرو به سمت و سوي
دهکده ي جهانی معرفی کند .وي سپس به سراغ نیازهاي
دهکده ي جهانی می رود و در آخر نقش شبکه هاي اجتماعی را
موثر میداند .ایشان همچنین نقش رسانهها و شبکههاي اجتماعی
را در متقاعد سازي افکار عمومی مهم دانسته است.
در پیش درآمد این کتاب ،نویسنده مخاطب را با مسائل
عرصه هاي مرتبط با شبکه هاي اجتماعی از جمله سیاست،
فرهنگ ،اقتصاد و به خصوص امنیت آشنا می کند .وي به طور
کلی جهان امروز را در معرض دگرگونی و حرکت به سمت و
سوي ”دهکده ي واحد“ و در هم ریختن نظام ها و سازمان هاي
ملی قرار داده است .این در حالی است که ایشان عرصههاي تحت
شعاع جامعه را وابسته به فاکتورها ،عوامل و اسباب موثر در
حوزه ي شبکه هاي اجتماعی می داند .وي نقش رسانه هاي ارتباط
جمعی و به ویژه شبکه ي اجتماعی مجازي در عصر حاضر را
نقشی عمده و مهم در عرصه ي تغییر و تحوالت اجتماعی دانسته
است.
این نویسنده در بخش دوم از کتاب خود به موضوع ”عصر
اطالعات و ارتباطات“ وارد می شود و رسانه ها را به عنوان
تسخیرکنندگان میداند .وي یکی از کارکردهاي ویژهي رسانهها و
به وِیژه شبکهي اجتماعی مجازي را اطالع رسانی و پوشش خبري
دانسته است که همین امر موجب حوادث و تحوالت جهانی است.

پرونده ي ویژه

شبکههاي اجتماعی مجازي و سرمایههاي اجتماعی

وي هم چنین اشاره می کند که نظریه پردازان ارتباطات معتقدند
امروز جهان در دست کسی است که رسانهها را در اختیار دارد .وي
نقش عمدهي رسانه ها در شکل دهی به افکار عمومی را به همین
دلیل بسط و اشاره میدارد .وي سه ویژگی فرا زمانی ،فرا مکانی و
سرعت را از خصیصههاي شبکههاي اجتماعی میداند.
عنوان هاي کتاب شامل جامعه ي اطالعاتی ،زیرساخت هاي
جامعه ي اطالعاتی ،ارتباطات و جهانی شدن ،سواد اطالعاتی،
دولت الکترونیک و رسانه هاي اجتماعی ،سرمایه ي اجتماعی و
نظریه هاي آن و فرهنگ و تمدن ،خرده فرهنگ ،عناصر فرهنگی،
عوامل مؤثر بر فرهنگ ،فرهنگ ملی ،نظریه منابع اجتماعی و
سرمایه اجتماعی و توسعه اقتصادي است.
نام کتاب :شبکههاي اجتماعی مجازي و سرمایههاي اجتماعی
نویسنده :محمدرضا حقیقی
ناشر :مشق شب
چاپ اول :پاییز سال 0631
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